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Santas Missas:
Segunda-feira: 
às 7h30min e às 15h 
– Matriz Histórica

Terça a Sexta-feira: 
às 7h30min e às 19h 
– Matriz Histórica

Sábado: 
às 16h e 20h – Matriz Auxiliar

Domingo: às 8h30min, às 18h 
e às 20h – Matriz Auxiliar

Expediente da 
Secretaria Paroquial
De terça-feira a sexta-feira: 
das 9h às 18h
Sábados: das 9h ao meio-dia

Bênção do 
Santíssimo Sacramento:

Quintas-feiras:
às 18 – Matriz Histórica (antes 
da Santa Missa)

Comunidades da Paróquia:
Região 1 - Assunção
São Benedito (Capela de São Benedito)
São Bento (Capela de São Benedito)
Santa Mãe de Deus e Lido (Capela Santa Izabel)
Região 2 - Sant’Anna - Sant’Anna (Vila Nova)
Região 3 - Convento - Rainha da Paz e Capela de São Francisco
Região 4 - Santa Clara - Santa Clara ( Jacaré)
Região 5 - São Pedro - São Pedro (Gamboa)
Região 6 - São José - São José (Peró)

Agenda 

das Comunidades:
Igreja Filial Santa Clara
Missas:
1º e 2º sábados do mês, às 18h
4º e 5º domingos do mês, às 10h30min
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
segundas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min

Capela Santa Izabel - Bairro São Bento
Missas:
2ª sexta-feira do mês (Missa dos Enfermos), às 8h30min
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h
Distribuição de Cestas Básicas: 2ª segunda-feira do mês

Igreja Filial São Pedro Apóstolo - Bairro Gamboa
Missas:
3º e 5º sábados do mês, às 18h
1º domingo do mês, às 10h30min
Culto Eucarístico e Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
sextas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min

Igreja Filial São José - Bairro Peró
Missas:
Todos os domingos, às 10h30min
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo: 
Terças-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: terças-feiras, às 16h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min
Missão nas casas: quintas-feiras, às 19h
Distribuição de cestas básicas: 3º domingo do mês, após a Missa
Catequese: sábados – Livros I e II, das 9h às 11h

Capela Rainha da Paz - Bairro Itajuru
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h
Culto Eucarístico: segundas-feiras, às 19h15min

Capela São Benedito - Bairro Passagem
Legião de Maria: quartas-feiras, às 16h 
Culto seguido de louvor: quartas-feiras, às 19h30min

Igreja Filial Sant’Anna - Bairro Vila Nova
Missas:
4º sábado do mês, às 18h
2º e 3º domingos do mês, às 10h30min
Celebração da Palavra: 
segundas-feiras, às 19h30min (após o Terço com a Liga de São 
José)
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
1ª segunda-feira do mês, das 8h às 18h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h
Catequese: sábados – Livros I e II, das 15h às 17h
Distribuição de cestas básicas: 
toda última segunda-feira do mês, após a celebração da Palavra
Legião de Maria: terças-feiras – reunião dos dois grupos, das 15h 
às 16h e das 17h às 18h
Oração do Terço: 
às segundas-feiras, Terço com a Liga de São José, às 19h; 
às quintas-feiras, Terço Mariano, às 19h; e às sextas-feiras, Terço 
com as crianças, às 19h, junto ao grupo da Liga de São José
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Vós, que confiastes aos seres humanos a tarefa de governar o mundo, 
concedei que o nosso trabalho vos dê glória e santifique os nossos irmãos e irmãs.

Matrimônio:

Informações e entrega de 
documentos na Sec.Paroquial 
com a presença dos noivos

Bênçãos de objetos 
(veículos, casas e outros):

marcar previamente na 
Secretaria Paroquial

Inscrições às terças-feiras, das 
9h às 12h e das 14h às 17h

Batismo:

Terça a Sexta-feira: 
- 30 minutos antes das Missas
- Às quartas e quintas-feiras, 
na Igreja Matriz Histórica, das 
15h30min às 18h

Confissões:

Julho é o mês em que se 
intensificam os preparativos 
para a grande festa de Nossa 
Senhora da Assunção. Nesta 
edição, você pode conferir 
como está sendo preparado 
este evento em homenagem 
à nossa Padroeira, que 
realizaremos no próximo 
mês.

Na coluna Fé e Obras, 
trazemos com muita alegria 
a notícia do reconhecimento 
do trabalho realizado 
por algumas de nossas 
pastorais (da Sobriedade 
e da Comunicação), que 
receberam homenagens 
de importantes instituições 
pelo trabalho pastoral 
oferecido à sociedade ca-
bofriense.

No mês em que 
lembramos o dia de São 
Cristóvão, padroeiro dos 
motoristas, apresentamos a 
história de nossa paróquia 
vizinha e um pouco da vida 
deste que é o seu padroeiro.

A um ano da Jornada 
Mundial da Juventude que 
será realizada no Rio de 
Janeiro, preparamos uma 
reportagem especial sobre 
esse grandioso evento, 
que trará para o Brasil 
mais de dois milhões de 
jovens de todas as partes 
do mundo. Mostramos 
como a juventude de 
nossa paróquia está se 
preparando para esse 
grande acontecimento, 
que mostra o rosto de 
Cristo em cada jovem, 
testemunhando uma fé viva 
e transformadora.

Oremos todos os dias 
pela juventude de nossa 
cidade e para que seja 
concretizado o lema da 
JMJ Rio2013: “Ide e fazei 
discípulos entre todas as 
nações” (Mt 28, 19).

Inscrições para o Catecumenato
Programação

por Pascom

No final deste mês 
de julho, serão abertas 
as inscrições para o Ca-
tecumenato (Iniciação 
Cristã de adultos). 

O início das aulas está 
previsto para agosto.

Os interessados de-
vem ficar atentos à 
abertura das inscrições, 
quando deverão se di-
rigir à secretaria paro-
quial. 

Para se inscrever é 
necessário preencher a 
ficha cadastral e paga-
mento da taxa de inscri-
ção, com os seguintes 
documentos: certidão 
de nascimento, cópia da 
certidão de batismo e 
cópia da lembrança da 
Primeira Eucaristia (para 
os que já receberam es-
tes sacramentos).

Caso a pessoa já te-

nha 15 anos de idade e 
não possua um dos três 
sacramentos, deve pro-
curar a Equipe do Ca-
tecumenato paroquial 
para fazer sua prepara-
ção e receber os sacra-
mentos de que necessi-
ta.

A duração é de apro-
ximadamente um ano, 
com encontros sema-
nais.

O Catecumenato de 
Adultos passa pelos 
seguintes passos: Pré-
Catecumenato, o Cate-
cumenato, a Purificação 
e Iluminação e a Mista-
gogia.

Todos esses passos 
podem preparar o in-
divíduo para receber 
qualquer um dos três 
sacramentos da Ini-
ciação Cristã: Batismo, 
Confirmação e Eucaris-
tia.

Passos do 
Catecumenato

- Pré Catecumenato:
Fase em que aconte-

ce a primeira evangeli-

O que é o Catecumenato?

SEGuNDA A SEXTA-FEIRA

05h Ofício da Imaculada
05h30 Músicas Marianas
06h Angelus 
06h03 Programa “MILÍCIA DA IMACULADA” 
06h06 Músicas Marianas
06h40 Programa “O SANTO TERÇO EM SUA 
                 CASA” 
07h Programação Musical 
08h Programa “TERÇO DA VITÓRIA PELO SAN-
                 GUE DE JESUS”
08h40 Programação Musical 
10h Programa “A LUZ DA FÉ” 
                 3ª e 5ª feira
11h Programa “ENVELHECER DE BEM COM  
                  VIDA”  - 3ª feira
11h         Programa “VIVA A VIDA”
                 5ª feira
12h Angelus
12h03 Programa “MILÍCIA DA IMACULADA”
12h06 Programação Musical 
14h Programa “COMUNIDADE TOTAL” 
17h Programação Musical
 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
17h         Programa “PHS – Por Hoje Sóbrio” 
                 3ª feira
17h40 Programa “O SANTO TERÇO EM SUA 
                 CASA” 
18h Angelus
18h03 Programa “MILÍCIA DA IMACULADA”
18h06 Programa “DE CALÇA JEANS” 
                 2ª  feira
18h06    Programa “PHS – Por Hoje Sóbrio” 
                 3ª feira
18h06    Programa “PALAVRA DE ESPERANÇA”
                 4ª e 5ª feira
18h06    Programa “MOMENTO DA SAÚDE”
 6ª feira
19h Programa “A VOZ DO BRASIL”
20h Programa “TERÇO DA VITÓRIA PELO SAN-
                 GUE DE JESUS”
20h23 Programação Musical
                 2ª, 4ª e 6ª feira
20h23    Sessão da Câmara Municipal de Cabo Frio
                 3ª e 5ª feira
23h Programação Musical
03h TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA
03h15 Programação Musical

SÁBADo E
DoMINGo

05h Ofício da Imaculada
05h30 Músicas Marianas
06h Angelus
06h03 Programa “MILÍCIA DA IMACULADA” 
06h06 Músicas Marianas
06h40 Programa “O SANTO TERÇO EM SUA 
                 CASA” 
07h Programação Musical 
08h Programa “TERÇO DA VITÓRIA PELO SAN-
                 GUE DE JESUS”
08h40 Programação Musical 
09h Programa “TOP 10 AVE MARIA” 
10h Programa “À LUZ DA FÉ”  (reprise)
11h Programa “ENVELHECER DE BEM COM
                 VIDA” - sábado - reprise
11h          Programa “VIVA A VIDA” 
                 domingo - reprise
12h Angelus
12h03 Programa “MILÍCIA DA IMACULADA” 
12h06 Programa “MUSIC DEI” 
15h TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA
15h15 Programação Musical
16h Programa “CANÇÃO NOVA MUSIC” 
                 sábado e reprise domingo
17h40 Programa “O SANTO TERÇO EM SUA 
                 CASA” 
18h Angelus
18h03 Programa “MILÍCIA DA IMACULADA”
18h06 Programação Musical 
20h Programa “TERÇO DA VITÓRIA PELO SAN-
                 GUE DE JESUS” 
20h23 Programação Musical 
00h Programa “PALAVRA DE ESPERANÇA” 
                 sábado - reprise
01h Programa “PALAVRA DE ESPERANÇA” 
                 domingo - reprise
02h Programação Musical 
03h TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA
03h15 Programação Musical 
                   

zação, o entrosamento 
do simpatizante com o 
grupo cristão; inscrição 
e colóquio com os cate-
quistas.

- Catecumenato:
Fase em que acontece 

a catequese, conversão 
a um jeito cristão de vi-
ver, promoção da mu-
dança de mentalidade e 
costumes, da prática da 
oração, do entrosamen-
to com a comunidade 
cristã.

- Purificação e Ilumi-
nação (no tempo da 
Quaresma):

Etapa para a cateque-
se e a prática quaresmal.

- Mistagogia:
Um tempo feito para 

Pentecostes, ou seja, a 
etapa serve para os ne-
ófitos aprofundarem sua 
vivência e adesão à fé 
cristã.

Arte: Camila Pessanha/PasCom
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Corrida: inscrições começam em julho
Paróquia organiza a Festa da Padroeira

A Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção 
está organizando a fes-
ta de sua padroeira, 
Nossa Senhora da As-
sunção, que acontecerá 
no próximo mês.

Na programação, no-
vena, missa,  procissão, 
Auto da Assunção, fes-
ta externa com tendas 
de alimentação, shows  
e atividades esportivas 
como a Corrida da Pa-
droeira e o Torneio de 
Futsal, que será reali-
zado pela primeira vez 
neste ano.

A festa é um evento 
tradicional na cidade e 
reúne milhares de fieis. 

Este ano, devido às 
obras de revitalização 
que a Prefeitura está 
realizando no centro da 
cidade, há a possibilida-
de de mudanças na es-
trutura do evento, que 
geralmente é montada 
na Praça Porto Rocha 
e na Avenida Nossa Se-
nhora da Assunção.

Confira toda a pro-
gramação da festa na 
próxima edição.

os mil participantes receberão camiseta e medalha.

por Simone Mendonça e Maria Lúcia Menezes

Os interessados em 
participar da Corrida da 
Padroeira devem ficar 
atentos ao período de ins-
crição, que começa em ju-
lho.

 A corrida será realiza-
da no dia 12 de agosto, 
domingo, pelas ruas de al-
guns bairros de Cabo Frio, 

Entre as atividades es-
portivas que marcam a 
Festa da Padroeira deste 
ano está o Torneio de Fut-
sal. 

Os jogos acontecerão 
na Casa de Maria (antigo 
Instituto Mater Coeli), com 
a final no dia 15 de agos-

to, que será transmitida ao 
vivo pela Litoral News (ca-
nal 11 - TV Costa do Sol).

Inscrições

As inscrições podem ser 
feitas até 25 de julho, no 
Centro de Comunicação 

com a distância de 10 km 
(corrida com premiação 
geral e por categoria) e 5 
km (corrida ou caminhada 
só com premiação geral), 
atendendo, assim, atletas/
corredores avançados, in-
termediários e iniciantes. 

Todos os inscritos 
(1000) receberão camise-

ta promocional e medalha 
de participação. 

As inscrições para os 
atletas comprovadamente 
residentes em Cabo Frio 
serão feitas no Ginásio Po-
liesportivo Alfredo Barreto 
ou no Ginásio Poliesporti-
vo Vivaldo Barreto, no Jar-
dim Esperança, mediante 
a doação de 2 kg de ali-
mento não perecível. 

Já as pessoas que não 
residem em Cabo Frio 
devem fazer a inscrição 
através do site www.ativo.
com, com pagamento de 
uma taxa de R$35.

O evento, já tradicional 
na cidade, é fruto de uma 
parceria da Paróquia Nos-
sa Senhora da Assunção 
com a Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer (SE-
MEL). 

Informações: www.corridapadroeira.blogspot.com 
Tel.: (22) 2647-6522 ou corridapadroeiracabofrio@bol.com.br.

Torneio de Futsal

Foto: Marconi Castro

Nossa Senhora da Assun-
ção (Igreja Matriz Auxiliar), 
com Maria Lúcia. 

Categorias

Haverá competições 
nas categorias Sub13 e 
Sub17. 

Virgem Senhora
d’Assunção,
refúgio dos 
pecadores,
do alto trono
em que estais
ouvi os nossos 
clamores.

Vós sois a 
nossa advogada
neste vale 
que habitamos.
Mandai-nos
dos céus
as graças
que humildes 
suplicamos.

Rainha Excelsa 
dos Anjos
e do homem
escudo forte.
Atendei-nos 
compassiva
na fatal hora
da morte.

Hino à Padroeira 
Compositores: 
Antonio da Cunha Azevedo
e José Moreira Loyola

“Ó São Cristóvão, que atra-
vessastes a correnteza furiosa 
de um rio com toda a firmeza 
e segurança, porque carre-
gáveis nos ombros o Menino 
Jesus, fazei que Deus se sinta 
sempre bem em meu coração, 
porque então eu terei sempre 
firmeza e segurança no gui-
dão do meu carro e enfren-
tarei corajosamente todas as 
correntezas que eu encontrar, 
venham elas dos homens ou 
do espírito infernal. 
São Cristóvão, rogai por nós”.

Igreja de São Cristóvão – Cabo Frio
No dia 25 de julho, a 

Igreja Católica celebra São 
Cristóvão, padroeiro dos 
motoristas, dos viajantes e 
dos taxistas. 

“Cristóvão” significa “a-
quele que carrega Cristo”.

A devoção a São Cristó-
vão é considerada uma das 
mais antigas e populares 
da Igreja, tanto do Oriente 
como do Ocidente. 

São inúmeros os patro-
natos, conventos, irman-
dades e instituições que 
tomaram o seu nome, para 
homenageá-lo. 

Há, ainda, centenas de 
igrejas dedicadas a ele em 
todos os países do mundo. 

Em Cabo Frio, a Igreja 
de São Cristóvão fica no 
bairro do mesmo nome e 
tem programação intensa 
no dia de seu padroeiro.

Em Cabo Frio, durante 
muitos anos existiu so-
mente a Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção. 

Porém, com o cresci-
mento do bairro de São 
Cristóvão, a capelinha que 
inicialmente acolheu a co-
munidade cristã foi-se mo-
dificando e ampliando à 
medida que ia crescendo a 
comunidade dos fieis. 

Criação da Paróquia

Até que, diante da in-
sistente solicitação de um 
grupo de fieis leigos para 
a criação de uma Paróquia, 
o pedido tornou-se reali-
dade, depois do entendi-
mento entre o então Arce-
bispo de Niterói, Dom José 
Gonçalves da Costa, e o re-
presentante da Congrega-
ção do Espírito Santo, em 
19 de novembro de 1989. 
Três sacerdotes espiritanos 
– Pe. Luís de Oliveira Mar-
tins, Pe. Francisco Correia e 
Pe. Manuel Durães – inicia-
vam o seu trabalho pasto-
ral na nova Paróquia.

Seu nome era Relicto, mas 
por ser de coração maldoso, 
recebeu o apelido de Kynoké-
fale (malvado). 

Filho primogênito de um rei 
caldeu, era um guerreiro forte 
e temido. 

Seu grande sonho era servir 
ao rei mais poderoso do mun-
do. Chegou a servir ao impera-
dor romano, inclusive na per-
seguição aos cristãos.

Com o passar do tempo ob-
servou que a cruz, símbolo dos 
cristãos, era um objeto de que 
os poderosos e privilegiados 
na sociedade fugiam, por sen-
tirem que ela não combinava 
com seus interesses e estilo de 
vida. Isso fez com que Cristó-
vão saísse à procura do rei em 
cujo escudo figurasse o símbo-
lo da cruz. 

Para ele, só seria de fato 
poderoso quem não fugisse da 
cruz. Na procura desesperada 
desse tal rei, enquanto descan-
sava à beira de um rio, acabou 
se encontrando com um velho 
eremita cristão que ali morava. 

No diálogo, Cristóvão con-
tou a ele suas intenções e o 
motivo da procura. 

O velho, fazendo brilhar-lhe 
os olhos de esperança, afirmou 
que conhecia o rei que Cristó-
vão procurava.

Enquanto conversavam, 
chegou uma caravana para 
atravessar para o outro lado 
do rio. Mas não havia ponte, a 
travessia era perigosa, o eremi-
ta sugeriu a Cristóvão que com 
sua força ele ajudasse aquelas 
pessoas levando-as nos om-
bros. 

Cristóvão, estranhando de 
início, acabou acatando a su-
gestão atravessando uma por 
uma as pessoas. 

Assim que terminou a tare-
fa, uma criança apareceu na 
outra margem acenando que 
queria ser também ajudada.

Sem perda de tempo Cris-
tóvão ajeitou a criança nos 
ombros iniciando a travessia. 
Ela, na sua simplicidade, ex-
pressando toda a alegria de 
ser ajudada, teceu inúmeros 
elogios a Cristóvão, despertan-
do nele imensa satisfação em 
estar praticando tal ato, amo-
lecendo seu coração.

A partir daí, as coisas come-
çam a mudar. De homem mau, 
prepotente, cheio de vaidade 
e orgulho, se vê de repente a 
serviço de uma simples crian-
ça. Foi a gota d’água para sua 
conversão, o verdadeiro e tão 
procurado sentido para sua 
vida.

Voltando a falar com o ve-
lho eremita, concluiu que na-
quela criança estava de fato o 
rei mais poderoso do mundo, 
que era Jesus, levando-o a se 
converter imediatamente ao 
cristianismo.

Sabendo da conversão, 
Décio, imperador romano, o 
perseguiu. E, não encontrando 
sucesso ante a resistência de 
Cristóvão em negar a fé cristã, 
ordenou que ele fosse flagela-
do e morto, decapitado. 

Era o ano 250 d.C.

Fonte: 
http://paroquiasaocristovao.org.br

TURISMO

Oração a São Cristóvão

Igreja Matriz da Paróquia 
de São Cristóvão.

Vida do padroeiro
Fotos: Divulgação

Programação:

Dia 18 - 4ª feira – às 19h30 
Tema: Fraternidade e Saúde Pú-
blica - Palestrante: Ózimo

Dia 19 - 5ª feira – 19h30
Tema: Família, obra-prima de 
Deus - Dom Alano Maria Pena

Dia 20 - 6ª feira – 19h30min
Tema: Ser Cristão é ser missio-
nário e discípulo de Deus - Pe. 
Francisco Luckmann
Show: Banda celebrare

Dia 21 – Sábado
9h30min - Missa para os doen-
tes e idosos
15h - Passeio ciclístico
Show: Dudu Nobre e banda

Dia 22 – Domingo 
9h30min: Missa, seguida de 
carreata com benção dos 
carros
12h - Almoço do padroeiro 
19h - Santa Missa
Show:  Ítalo Villar (católico)

Dia 25 – 4ª feira
Alvorada festiva
19h30min - Missa seguida de 
procissão 
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Pastorais são homenageadas

CANTAR 
EM CORAL

     É 
      LEGAL!

III Festival do Frango Decolores e 
Campanha do Agasalho

Carlota Lopes, conselheira da Pas-
toral da Sobriedade.

01- Cleir Correa M. da Rosa,  Délia Maria de Azeredo Ramos Vianna, 
Lynlei da Silva Rodrigues Pereira, Paula Diniz O. Vieira, Pedro Henrique 
de Oliveira

02- Claudia Marcia S. Escafura Ramalho, Maciel José da Silva, Maria 
Joaquina de Oliveira, Maria José da Silva Costa, Milton Macêdo 
Sampaio Júnior

03- Cleonice Alves Caldeira, Marilene Pereira Santos

04- Antônio Paulo dos Santos, Iza Maria Borges Martins,  Luis Geraldo 
Simas de Azevedo

05- Bruno Ramon dos Santos

06- Darcinéa Oliveira Sampaio, Juarez de Paula Soares, Marília 
Martins Ramos, Zélia Araújo da Silva

07- Nivoaldo Santos da Verdade

08- Everaldo Pádua de Oliveira, Washington Luis de Carvalho 
Fernandes

09- Ivan Lopes de Melo, Neusa Maria Vieira Soares, Paulo Augusto 
Mariano da Silva,  Sérgio Mansano de Mello

10- Diva Vieira Miranda, Gabriela Maria Novaes Figueiredo, Ivelise 
Gracia A G. da Costa, Renata Ribeiro de Jesus

11- Walmir Campanatti Guerson, Jackeline Cardoso dos Santos

12- Arlen Costa Barbosa, Jailton Silva Ferreira, José Carlos de Souza, 
Liete da Silva Santos, Luciane Perissé Alfradique, Neiva Ramos de 
Souza Vianna, Sílvia Martins Hugueti

13- Deuza Maria Silva, Pedro dos Santos Trindade Peixoto, Romilda 
Oliveira da Silva

14- Alfredina Oliveira Franciscone, Anna Vargas Thebalde, Carla 
Beatriz Ferreira Pacheco de Olivei,  Marina Maria de Souza,  Paulo 
Vitor de Melo Miranda

15- Elaina da Silva, Elizabete de Souza Castro, Karoline de Souza, 
Regina Celi Dias, Zenit Souza Nascimento

16- Bianca Moreira dos Santos, Kátia Maria de Oliveira Christóvão

17- Luiz Sérgio Campos Coutinho, Therezinha Leite da Silva, Vani 
Mendes Gonzaga

18- Cláudia Guimarães Rosa, Ilza Felix Macedo Filha, Sílvia Maria dos 
Santos Vaz,  Valdênia Vieira de Farias

19- Ivonete Silva Sampaio, Maria José da Costa Santos

20- Jorge Rosa dos Santos, José Antunes Gonçalves, Rosa Helena 
Rodrigues Guimarães

21- Elvira Campos Barroso  Alves, Fábio Calil Ribeiro, Janio Cavalcante 
dos Santos, Maria Miguelitto do Cabo, Marilda Rodrigues Peixoto, 
Regina Lúcia de Souza Mendes, Wilson Leite Trindade

22- Maria Madalena Mateus de Toledo

23- Ana Carolina Soares Gonçalves, Ana Helena de Souza Pinheiro, 
Isabela da Cruz Santos, Isabele Ramos da Silva,  Maria Rosa Soares 
Souza, Marilza da Silva Damasceno, Mauro César Pereira Marins, 
Norma Sueli Souza Jardim

24- Antônio Francisco da Silveira Filho, Luis Cláudio de Siqueira 
Coutinho, Walter Godoy dos Santos

25- Ana Maria Terra P. Costa, Kleiber Luiz Neves Nogueira,  Roberta 
Moraes Jotta Galiotto, Rosiane de Medeiros Amaral Souza

26- Paulo César Mello Ribeiro

27- Eleir Rodrigues Santanna, Fernanda Felipe Alves, Kátia Maria dos 
Santos Antunes,  Maria Elzi Nogueira de Oliveira, Maria Magalhães 
Souza

28-  Carlota Elisa Soares, Dagles Viana dos Reis, Maria Barbosa 
Marques

29- Fernanda Póvoas dos Santos

30- Denise Tardelli Lourenço, Maria de Nazareth Silva de Souza

Aniversariantes do mês

Julho

Ao lado do idealizador e di-
retor do Projeto Via Sacra, Val-
teci Silveira, a Pastoral da Co-
municação recebeu Moção de 
Aplauso na Câmara Municipal 
de Cabo Frio.

A homenagem aconteceu 
em sessão solene, no dia 5 de 
junho, com indicação do verea-
dor Alfredo Gonçalves. 

Na ocasião, a Pastoral foi re-
presentada pela sua coorde-
nadora, Simone Mendonça. 
Também estiveram presentes 
alguns integrantes da Via Sacra. 

Durante a sessão, Valtenci 
declarou seu amor à cidade de 
Cabo Frio e agradeceu a dedica-

ção de todos ao projeto, ressal-
tando a paroquiana Valéria Sou-
za, que faleceu no ano passado, 
uma das grandes colaboradoras 
da iniciativa. 

O Projeto Via Sacra (Auto da 
Paixão, Morte e Ressurreição de 
Cristo) completará 25 anos em 
2013. 

A encenação acontece na 
Sexta-Feira da Paixão, usando 
cenários montados no Largo de 
Santo Antônio, no centro da ci-
dade. 

A iniciativa tem apoio da Pre-
feitura de Cabo Frio e da comu-
nidade da Paróquia Nossa Se-
nhora da Assunção.

Duas pastorais da Paróquia Nossa Senhora da Assunção receberam homenagens de importantes instituições, em forma de reconhe-
cimento ao serviços prestados à sociedade: a Pastoral da Sobriedade, homenageada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil-Cabo 
Frio) e a Pastoral da Comunicação, lembrada pela Câmara Municipal.

O reconhecimento da Pasto-
ral da Sobriedade foi devido ao 
trabalho realizado no combate 
e prevenção ao uso das dro-
gas bem como por sua atuação 
como agente evangelizador. 

É tradição na OAB - na oca-
sião de entrega das carteiras 
dos novos advogados da região  
- homenagear instituições que 
constribuem para causas so-
ciais na cidade. 

A Pastoral da Sobriedade da 

Sobriedade: evangelização 
e combate às drogas

por Pascom

Pascom: parceira do projeto Via Sacra

Paróquia de Nossa Senhora da 
Assunção tem quatro anos de 
atividade.

Atualmente, à frente da 
Pastoral estão: José Francisco 
Sant´Anna Moreira (coorde-
nador); Maria Elzi Nogueira de 
Oliveira (vice-coordenadora); 
Carlota Maria Lopes Cavalcante 
Fernandes (tesoureira) e Sandra 
Helena Costa Bravo da Silva (se-
cretária).

Os encontros com os agen-
tes são realizados na Casa de 
Maria (antigo Instituto Mater 
Coeli, Rua Romário Gomes, nº 
235, Jardim Flamboyant), às se-
gundas-feiras, às 19h.

Entre as atividades da Pasto-
ral da Sobriedade da Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção: 
atendimento na Casa da Co-
munidade Católica Maranathá, 
em Búzios (visitas quinzenais); 
e o Programa “PHS - Por Hoje 
Sóbrio”, veiculado pela Rádio 
Ave Maria 87,9 FM, às terças-
feiras,das 17h às 19h.

Vereadores e integrantes do Projeto Via Sacra e da Pascom.
No dia 11 de junho, o 

MCC promoveu mais uma 
escola vivencial. Desta 
vez, teve como palestran-
te o Diácono Arildo, que 
abordou o tema "A evan-
gelização no mundo con-
temporâneo". O encontro 
foi mais um momento de 
oração e confraterniza-
ção.

O Movimento de Cursi-
lhos de Cristandade Setor 
Cabo Frio promoverá o III 
Festival do Frango Deco-
lores. O evento será no dia 
29 de julho, domingo, das 
12h às 15h, na Sociedade 
Musical Santa Helena. O 
almoço será em sistema 
self service e os convites 
podem ser adquiridos na 
Cantina Mãe Rainha após 
as celebrações da Missa. O 
valor individual é de R$10.

Além dos eventos gas-
tronômicos, das escolas 
vivenciais e de iniciativas 
como o Cinema Deco-
lores, o movimento está 
promovendo a Campa-
nha do Agasalho. 

As doações podem 
ser feitas na Cantina Mãe 
rainha, aos sábados e do-
mingos, nas celebrações.

A equipe do MCC rece-
berá os agasalhos até o fi-
nal deste mês de julho.

Mais informações so-
bre o Movimento podem 
ser encontradas no blog 
mccsetorcabofrio.blogspot.com.

Escolas Vivenciais

Campanha do Agasalho

Nele, além das fotos 
dos eventos, há partilhas, 
recados e a agenda 2012.

Os interessados em 
participar dos grupos de 

Na foto acima, momento de 
animação. À direita, o coor-
denador do MCC, Alexan-
dre, e o palestrante, Diáco-
no Arildo.

Fotos e Artes: MCC

Foto: Pastoral da Sobriedade

Foto: Camila Pessanha/PasCom

oração devem entrar em 
contato com algum inte-
grante do movimento.

 Para participar, não 
precisa ser cursilhista. 
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A Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção realizou, no dia 16 de 
junho, a Vigília dos Jovens Ado-
radores em preparação para a 
JMJRio2013. 

A atividade contou com a 
presença de cinco sacerdotes 
que durante a noite atenderam 
os presentes em oração e em 
confissão. A Missa de abertura 
foi presidida por Dom Alano 
Maria Pena, bispo emérito de 
Niterói.

Estiveram presentes durante 
o encontro aproximadamen-
te 400 jovens. No cronograma, 
Missa, apresentação do vídeo 
explicativo da JMJ, terço, ora-
ção e adoração ao Santíssimo 
Sacramento. 

Vigília dos Jovens Adoradores 

A movimenta-
ção começou na 
Praça Porto Rocha, 
onde os jovens 
cantavam hinos 
católicos animan-
do os presentes.

Os jovens das 
treze paróquias da 
Região dos Lagos 

manifestaram sua animação e 
convicção católica. 

Na ocasião reafirmaram o 
compromisso em atuar na Jor-
nada da Juventude do próximo 
ano permanecendo em oração 
firmes, nas oito horas de dura-
ção da vigília.  

Pela madrugada também 
marcaram presença a Ban-
da Frutos do Eterno e Pe. Éric 
Araújo, Assessor do Setor Ju-
ventude Lagos, que encerrou o 
evento com a bênção do San-
tíssimo Sacramento às 6h da 
manhã.

Outras informações sobre as 
próximas atividades do Setor 
Juventude no Vicariato Lagos 
pelo telefone (22) 2643-0082.

Como surgiram as 
Jornadas Mundiais da Juventude

Foto: Divulgação

ESPECIAL Unidos na fé, jovens de Cabo Frio se preparam para a JMJ Rio 2013

ATENção 
Colaboradores 

do JORNAL SAL E LUZ 
(colunistas, coord. de pasto-

rais, movimentos 
e comunidades). 
Prazo para envio de 

conteúdos para a edição de 
julho: dia 15 de JULHO.  

por Pe.Ricardo Mota

Inscrições para 
voluntários

Segundo o Padre 
André Luis, assessor da Arqui-
diocese de Niterói para a JMJ 
Rio2013, os fieis das comunidades 
que formam o Vicariato Lagos po-
dem acolher os jovens para hos-
pedagem durante o período da 
Semana Missionária.

Os jovens também podem se 
inscrever para trabalhar como vo-
luntários no evento.

Os interessados em oferecer 
hospedagem aos peregrinos e 
também os que desejam se ofe-
recer como agente voluntário 
devem entrar em contato com a 
coordenação do Vicariato (wan-
derson_9@hotmail.com), que ins-
truirá acerca dos procedimentos a 
serem tomados. 

A juventude católica de Cabo 
Frio já vive intensamente o clima 
dos preparativos para a Jornada 
Mundial da Juventude que acon-
tecerá de 23 a 28 de julho de 2013 
no Rio de Janeiro, com a presença 
do Papa Bento XVI. O evento de-
verá reunir na capital carioca mais 
de dois milhões de jovens vindos 
de várias partes do mundo.

Além de estar a poucos quilô-
metros da cidade que servirá de 
cenário para esse grandioso even-
to, Cabo Frio também sediará ati-
vidades da Semana Missionária 
(Pré-Jornada). 

A Jornada Mundial da Juven-
tude surgiu de um anseio da 
juventude em ter um encontro 
com o Sumo Pontífice.

 Até que em 1984, o Beato 
João Paulo II, então Papa, pro-
moveu o primeiro encontro 
com a juventude católica mun-
dial.

O evento ganhou o nome de 
Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) em 1985. 

Cerca de 300 mil jovens es-
tiveram unidos ao Santo Padre 
no Vaticano, em 1984, quando 
ele entregou aos jovens a Cruz 
da Jornada. 

E os encontros com João 
Paulo II continuaram: em Roma, 
Itália,1986; em Buenos Aires, 
Argentina, 1987; em Santiago 

Cabo Frio sedia Semana 
Missionária

Conhecida tam-
bém como Pré-Jorna-
da, a Semana Missio-
nária abrange os dias 
que antecedem a JMJ, 
com atividades pro-
gramadas pelas dioce-
ses, tais como visitas 
históricas, atividades 
culturais, momentos 

de festa, celebrações 
nos santuários e luga-
res de peregrinação, 
que formam parte da 
identidade local.

Fotos: Nycole Niebus e Pe. Ricardo Mota

por Thiago Paulo

de Compostela, Espa-
nha, 1989; em Czesto-
chowa, Polônia, 1991; 
em Denver, EUA, 1993; 
em Manila, Filipinas, 
1995; em Paria, França, 
1997; em Roma, Itália, 
2000; em Toronto, Cana-
dá, 2002. E com Bento 
XVI: em Colônia, Alema-
nha, 2005; em Sidney, 
Austrália, 2008; em Ma-
dri, Espanha, 2011; e no 
Rio de Janeiro,em 2013.

As cidades que se-
diam uma Jornada recebem 
jovens de diversas nacionalida-
des, misturadas e integradas. 

Coisas que são consideradas 
empecilhos em outras situa-
ções, como o desconhecimen-
to da língua e a diversidade 
cultural, tornam-se atrativos 
em uma JMJ.

Além do fato de estar em 
outro país, com seus encantos 
turísticos, a participação na 
Jornada requer um corpo pre-
parado para a peregrinação e 
um coração aberto para as ma-
ravilhas que Deus tem reserva-
do para cada um. 

São catequeses, testemu-
nhos, partilhas, exemplos de 
amor ao próximo e à Igreja, ati-
vidades culturais. 

Jovens na Vigília em preparação para a JMJ.

Eu vou...

Os jovens das paróquias que 
compõem a Arquidiocese de Ni-
terói já podem contar com um 
canal especial para acompanhar 
cada passo em preparação à Jor-
nada Mundial da Juventude (JMJ) 
Rio2013, além de todos os even-
tos que acontecem nos seis vica-
riatos – Niterói, São Gonçalo, Al-
cântara, Lagos, Oceânico e Rural.

Trata-se do site oficial do Se-
tor Juventude da Arquidiocese, 
no qual são encontradas notícias, 
entrevistas, fotos, vídeos, além de 
contato direto para sugestão de 
pautas.

Além das notícias relativas à 
JMJ, a página mostra as iniciativas 
jovens realizadas nos vicariatos. O 
endereço é: 

juventude.arqnit.org.br.

Jovens têm um novo 
canal de informações 

sobre a JMJ
por Sílvio Jr.

Estão disponíveis no site pa-
roquial: galeria de fotos da Vigília 
dos Jovens Adoradores realizada 
em Cabo Frio;  vídeo da Vigília dos 
Jovens Adoradores realizada em 
Niterói e ainda entrevista com o 
Padre André Luis, assessor da Ar-
quidiocese de Niterói para a JMJ 
(exibida no Programa À Luz da Fé). 

Acesse: 
www.pnsassuncao.org.br

Mais sobre a JMJ no 
site paroquial

“...porque é necessário viver 
a nossa fé através de uma 
experiência comunitária”

 Yuri Vasconcellos

“...para forta-
lecer a minha 
fé porque sou 
impulsionada 
pelo amor de 

Cristo” 
Thaís 

Wenderroschy

“...porque 
quero viver 
uma experi-

ência singular 
e única na 

presença de 
Deus e da 

igreja”  
Francielli 

Santos
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JMJ 2013 O sofrimento cristão

À Luz da Fé
por Thiago Paulo

por José Antunes Gonçalves

L I I I
Amados (as) Irmãos e Irmãs.
Como já dissemos, enquanto va-

mos relatando a história no decorrer 
dos tempos, até os dias de hoje da 
nossa Igreja, em Cabo Frio, vamos tam-
bém, desde já, registrando as ativida-
des e celebrações mais recentes, e de 
maior destaque, a fim de que nada se 
perca de nossa memória, e que possa-
mos deixá-las registradas para as ge-
rações futuras.  “Seja tudo para honra 
e glória do Nosso DEUS e SENHOR!” 
Amém.

Assim, lembramos, nos últimos 
dias, a “Novena do Espírito Santo”. Que 
maravilha! Efetiva participação dos 
irmãos, especialmente dos membros 
componentes de suas festividades, 
como o Imperador e a Imperatriz, 
responsáveis pela Coroa do Divino, o 
casal, nossos irmãos, Jorge Henrique 
Tanner de Abreu e Maria de Fátima 
Azevedo Abreu, irmãos zelosos, sem-
pre presentes, e acompanhados pelos 
casais “mordomos”, quando, a cada 
dia da novena ouvíamos as belíssimas 
reflexões sobre os divinos “dons” do 
Santo Espírito que, estudamos, apren-
demos e procuramos vivenciá-los, não 
podendo, e nem devendo esquecê-los. 
Assim, esforcemo-nos! São eles: Enten-
dimento; Ciência; Fortaleza; Sabedoria; 
Conselho; Piedade; e Temor de Deus; 
verdades e fontes e luz para o nosso 
bom proceder.

No domingo imediato, dia 
27.05.2012, a Missa Solene celebrada 
pelo nosso Pároco Padre Valdir Mes-
quita, concelebrada pelo Padre Ricar-
do Mota e o Cônego Jose Sardo Fidal-
go, este, vindo de Portugal em visita 
à nossa Paróquia, que, incumbido da 
homilia, brindou-nos com profunda 
pregação, falando-nos sobre a força 
do Espírito Santo na Igreja, ocasião em 
que, ao final da celebração, foi efetiva-
da a escolha dos novos Imperadores, 
tendo sido escolhidos para o próximo 
ano, o casal Jonilson (Gil) e Sandra, em-
bora com o pouco tempo que residem 
em nossa cidade, porém integrados na 
comunidade, fiéis membros da Igreja, 
agora com a nobre e abençoada mis-
são que lhes foi confiada pelo Senhor, 
de zelar pela “coroa” durante seu man-
dato. 

No dia 07.06.2012, o Grande Dia: 
”Festividades de Corpus Christi”!

Nossas ruas enfeitadas com os 
“tapetes coloridos”. Toda comunidade 
empenhada em fazer o melhor para a 
procissão do Sagrado Corpo do Senhor 
Jesus. Pastorais, Escolas, Entidades Ci-
vis diversas: ACIA (Associação Comer-

cial); Ordem dos Advogados; Sindica-
tos; Empresários, enfim, “o mutirão do 
amor”

Este ano, uma surpresa: a procis-
são aconteceu debaixo de chuva tor-
rencial. Uma verdadeira demonstração 
de fé; um desafio do nosso Pároco Pa-
dre Valdir, que decidiu e convocou os 
fiéis a enfrentarem a chuva por Amor 
a Jesus. Suas palavras foram decisivas: 
“se ninguém for, eu irei sozinho”! Todos 
deixaram o medo de lado, tomaram 
coragem e enfrentaram a chuva. Foi 
uma experiência que valeu a pena. 
Chegamos completamente encharca-
dos, mas cumprimos a caminhada. Eu 
também, apesar da idade! Com certeza 
o Senhor nos cumulou de bênçãos!

Meus irmãos, minhas irmãs: vol-
tando à história da Igreja, falávamos no 
capítulo anterior, da criação do Estatu-
to do CENA, (Centro de Assistência So-
cial da Paróquia), que aconteceu no dia 
12 de outubro do ano de 1966, e no dia 
13 imediato, escolha e aprovação da 
Diretoria do CENA, e agora, como está 
escrito, informamos que seu Estatuto, 
aprovado e registrado em cartório, foi 
publicado no Diário Oficial n. 10.535, 
página 32, em 03 de novembro de 
1966, verificando-se, tratar-se o nosso 
CENA, de entidade jurídica legalmente 
constituída, e apta, inclusive, a receber 
recursos dos Governos, por ser assim, a 
partir de então, considerada  uma enti-
dade de utilidade pública. 

No dia 13 de novembro (1966), 
tem-se o aniversário da cidade, e, 
como está escrito, fraquíssimo em co-
memorações, só marcado pelo irrele-
vante 1º Festival de Cinema de Cabo 
Frio (como está escrito), com certeza, 
com exibições de filmes que não esta-
riam de acordo com os princípios e en-
sinamentos da Igreja, podemos imagi-
nar, e lembramos, de fato, de um filme 
produzido em nossa cidade: “Areias Ar-
dentes”, rodado na nossa Praia do For-
te, em que a artista principal mostrava 
sua nudez correndo nas areias da Praia. 
Tudo História, mas, permitam-nos dei-
xar registrada.

Destacam-se ainda, nesse mesmo 
mês, as eleições que aconteceram para 
os cargos políticos: Prefeito, Vereado-
res, Deputados (federal e estadual), e 
Senador, em que a Igreja também pres-
tou sua colaboração, cedendo espaço 
no Salão Paroquial para a instalação de 
uma secção de votação, e na Escola de 
São Cristóvão para duas secções .

Também, naquele mês, como já 
havíamos feito referência ao Grupo de 
Bandeirantes, movimento criado e in-

centivado pela Igreja, aconteceu no dia 
20, também no Salão Paroquial, a ceri-
mônia de promessa de 12 Bandeiran-
tes, e de 12 Membros Responsáveis (os 
Chefes Bandeirantes), ocorrendo na 
oportunidade, no Campo da Cruzada, 
a Santa Missa, com o ofertório de peças 
de vestuário e produtos de alimentos 
não perecíveis, e após a Santa Missa, 
momentos de confraternização e lazer, 
e servido como almoço uma “feijoada”, 
passando o Movimento a se reunir no 
Salão Paroquial, local onde lhe fora ce-
dido um espaço para sua sede. 

O Movimento de Bandeirantes, 
contava naquela oportunidade com 4 
Companhias, sendo uma Companhia 
de Guias de Bandeirantes; uma outra 
de Bandeirantes crianças do 1º ano (de 
9 a 12 anos); uma outra do 2º ano ( de 
12 a 15 anos) e uma outra chamada  
“Ciranda, para Fadinhas”.

Ainda, nesse mesmo dia, Primeira 
Comunhão de 60 crianças do Grupo 
Escolar (hoje Colégio Estadual Miguel 
Couto), e no dia 26, também, Primeira 
Comunhão, em Perynas; Praia do Si-
queira; e ainda “Retiro Espiritual” para 
as crianças do Grupo Escolar da Álca-
lis, abrindo-se aqui um “parêntesis” ou 
“parêntese” para retificar o nome da Es-
cola da Álcalis, que se chamava Escola 
20 de Julho, nome que lhe foi dado por 
ser a data de fundação da Empresa, dia 
20 de Julho nos anos “quarenta”. No-
tícia importante, esta, das “primeiras 
comunhões”, que nos chama a atenção 
sobre a influência que naquele tempo 
exercia a nossa Igreja junto às comuni-
dades escolares. “Terreno fértil para se 
plantar a semente do Evangelho”!  

No dia 27 do mesmo mês (novem-
bro de 1966), registre-se, realização 
de Festa na Passagem com a finalida-
de de arrecadar recursos financeiros 
para salvar a Igrejinha da Passagem de 
suas ruínas  (como está escrito), tendo 
sido arrecadado o valor de NC$ 478,15 
(quatrocentos e setenta e oito novos 
cruzeiros e quinze centavos), sendo 
importante destacar que a partir des-
sa Festa foi criado um Grupo liderado 
pela Irmandade do Santíssimo Sacra-
mento, em entrosamento com o Vigá-
rio para promover a restauração da re-
ferida Igreja, patrimônio tão caro à vida 
da cidade  (como está escrito).          

Meus caros (as) irmãos e irmãs
Como gostaríamos de continuar 

narrando um pouco mais de nossa his-
tória (da nossa Igreja), mas, o espaço é 
curto. Aguardemos o próximo capítu-
lo. Deus os abençoe! 

Amém.

JMJ 2013

Retorno da Quinta-Feira de 
Adoração pela Igreja

Agora vamos colorir o símbolo do JMJ Rio 2013? 
Veja na página 9 quais são as cores.

Arte: Camila Pessanha/PasCom

um símbolo foi criado para representar a Jorna-
da Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio 
de Janeiro em 2013. Cada parte do desenho tem 
um significado. Ligue o nome de cada uma des-
sas partes ao desenho que ela representa:

Coração do Discípulo

Cruz

Cristo 
Redentor

Pão de Açúcar

Litoral 
Brasileiro

A primeira quinta-feira 
de cada mês voltou a ser 
destinada à adoração ao 
Santíssimo Sacramento, na 
Igreja Matriz Histórica de 
Nossa Senhora da Assun-
ção. 

No mês passado não 
houve a “Quinta-feira de 
Adoração” porque a data 
coincidiu com o dia de 
Corpus Christi que, por sua 
vez, já tem toda uma pro-
gramação especial.

No entanto, neste mês 
de julho, o dia volta a ser 
vivenciado em comuni-
dade, com atividades que 
iniciam na Santa Missa das 
7h30min da manhã e se 
encerram com a Missa das 
19h, quando são coloca-
das no altar todas as inten-
ções dos ouvintes da Rádio 
Ave Maria FM que durante 
o mês anterior rezaram o 
Terço da Misericórdia no 
Programa Comunidade To-
tal.

Nesse dia de adoração, 
as orações feitas pela co-
munidade são dirigidas à 

Igreja, aos sacerdotes e às 
vocações religiosas e mis-
sionárias.

Programação:

Às 7h30min – Santa 
Missa

Às 8h30min – Início 
da adoração

Às 12h – Angelus

Às 15h – Terço da Mi-
sericórdia (na Matriz His-
tórica e com transmissão 
ao vivo pela Rádio Ave 
Maria)

Às 18h – Bênção do 
Santíssimo (na Matriz 
Histórica e com trans-
missão ao vivo pela Rá-
dio Ave Maria)

Às 19h – Santa Missa 
(com intenções do Terço 
da Misericórdia da Rádio 
Ave Maria)

Uma forte característi-
ca do cristianismo hoje no 
mundo é a marca do sofri-
mento. Impulsionada princi-
palmente pela grande con-
tingência pecaminosa nos 
diversos núcleos e atuações 
da vida humana, tanto no 
seu lado individual quando 
na coletividade. 

As diversas filosofias pa-
gãs que vêm influenciando 
a nossa sociedade desen-
volvem no homem os mais 
perversos sentimentos. A 
filosofia do bem-estar, a va-
lorização do corpo e a cul-
tura de morte instaurada 
no mundo vêm trazendo, 
assim, grandes sofrimentos 
para os cristãos, pois, dife-
rentes da sociedade, bus-
cam viver uma cultura de 
paz, harmonia e fraternida-
de onde Deus é o centro de 
suas vidas. 

Contudo, esses sofrimen-
tos têm desestimulado os 
diversos cristãos pelo mun-
do, causandos grandes do-
res e traumas profundos em 
suas vidas, levando muitos 
deles a abandonarem seus 
ideais e passarem a viver 
como pagãos.

Assim, nos exorta São Pe-
dro em sua primeira carta: 
“mais se sofre como cristão, 
não se envergonhe disso; 
antes glorifique a Deus, com 
esse nome” (I Pd 4,16).

Essa sua exortação nos 
estimula a vivermos sem-
pre pautando nossa vida 
em Cristo Jesus, seguindo 

a todo custo a Sua palavra, 
nos convida a, se necessário, 
sofrer por amor ao Evange-
lho e nunca negar o nome 
de Nosso Senhor Jesus Cris-
to e seus ensinamentos; e 
mesmo na dor e no sofri-
mento, São Pedro nos con-
vida a abraçar tudo o que é 
digno do cristão.

O cristão não se deve per-
turbar perante tal situação. 
Jesus Cristo advertiu: “No 
mundo tereis tribulações, 
mas tende coragem: eu ven-
ci o mundo!” (Jo 16,33). 

Paulo exortou na sua se-
gunda carta a Timóteo “As-
sume a sua parte de sofri-
mento como bom soldado 
de Cristo Jesus” (II Tm 2,3). 
Na verdade, o sofrimento 
na experiência do cristão  
torna-se uma proveitosa fer-
ramenta de fortalecimen-
to espiritual e útil subsídio 
para a vitória do seu bom 
combate. 

Devemos confiar e con-
tar sempre com a fiel susten-
tação do Senhor em todas 
as circunstâncias adversas, 
pois “Se Deus é por nós, 
quem será contra nós?” (Rm 
8,31). Devemos sempre con-
fiar em Nosso Senhor Jesus 
Cristo, pois nesse mundo 
dilacerado pelas discórdias 
e pela expansão do paga-
nismo, nossa única força, es-
perança e vitória é o Senhor 
Jesus, pois nele nós “somos 
mais que vencedores” (Rm 
8,37).

Não devemos encarar o 

sofrimento como alguma 
coisa estranha que nos este-
ja acontecendo, mas enten-
der que ele é como prova-
ção permitida pelo Senhor, 
o caminho para o usufruto 
da Sua bênção. 

São Paulo afirma, em Rm 
5,3-4: “...nós nos gloriamos 
também nas tribulações, 
sabendo que a tribulação 
produz a perseverança, 
a perseverança é a virtu-
de comprovada, a virtude 
comprovada, a esperança”. 
Devemos participar do so-
frimento de Cristo, pois a 
coparticipação em seus so-
frimentos resulta em alegria.

 Assim diz a Salve Rainha, 
que nós cristãos caminha-
mos nesse doloroso vale de 
lágrimas, mas temos a ple-
na convicção de que tudo 
isso passa e que nada nesse 
mundo e ninguém pode nós 
separar do amor de Cristo 
“nem a tribulação, a angús-
tia, a perseguição, a fome, 
a nudez, os perigos, a espa-
da...”? (Rm 8,35). 

Nada nem ninguém, nem 
nenhum sofrimento pode-
rá nos separar do amor de 
Deus, manifestado em seu 
filho Jesus Cristo. 

Confiemos em Sua pa-
lavra e vivamos abraçando 
sempre mais tudo o que 
for digno do cristão, mes-
mo que nos cause dor e 
nos afastemos sempre mais 
daquilo que nos afasta do 
verdadeiro amor, o Amor de 
Deus.
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Eventos do mês de  Junho 

Fotos: Arthur Figueiredo, Camila Pessanha, Carlos Garrido / PasCom

Arraiá Decolores.

Festa de Corpus Christi 
Mesmo com muita chuva, o dia de Corpus Christi na Paróquia foi de atividade intensa, com Missa, Procis-

são, confecção dos tradicionais tapetes de sal e festa externa com barraquinhas e shows.

Concurso dos tapetes 
de sal 

O tradicional concurso de ta-
petes, realizado em parceria com 
a Secretaria Municipal de Turismo, 
selecionou três entre os 130 tape-
tes feitos pelos fieis na Avenida 
Nossa Senhora da Assunção. Os 
temas foram: “Eucaristia: Pão da 
unidade dos discípulos missioná-
rios”, “Eucaristia e a unidade dos 
cristãos”, “A Igreja vive da Eucaris-
tia”, “Amor a Cabo Frio” e “Fraterni-
dade e vida no Planeta”, tema da 
Campanha da Fraternidade deste 
ano.

Os vencedores foram: quadra 
12 (quesito beleza), feito pela Pas-
toral da Juventude, que recebe 
como prêmio uma impressora; 
quadra 93, da família Deccache 
(quesito originalidade/criativida-
de), que recebe uma filmadora; e 
quadra 11, feito pelo Grupo Iguais 
de Conscientização contra o Pre-
conceito e Inclusão Social (quesi-
to adequação ao tema escolhido), 
que ganha um aparelho de DVD.

Fotos: Maria Lúcia Menezes / PasCom

Arraiás
Junho também foi um mês das festas caipiras na Paróquia. Entre eles o Arraiá das Equipes de Nossa Senhora em parceria com a Catequese, rea-

lizado no dia 2, e o Arraiá Decolores, do Movimento de Cursilhos de Cristandade, no dia 23,  ambos na Casa de Maria.

O Vicariato Lagos promoveu, 
no dia 17, na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus em Arraial do 
Cabo, encontro para formação 
de Acólitos Instituídos.

Segundo Claudio Roberto, co-
ordenador vicarial, o Estatuto Ar-
quidiocesano de 2010 prevê dois 
encontros anuais, um de forma-
ção e outro de espiritualidade. 

O grupo também conta com 
reuniões bimestrais que tratam 
de assuntos gerais e de forma-
ção, além de atuarem nas Missas 
servindo ao altar e colaborando 
com os sacerdotes.

- A importância do Acólito Ins-
tituído é grande, pois ele deve 
estar sempre a serviço da comu-
nidade e principalmente a servi-
ço do altar. O Direito Canônico 
nos recorda que devemos estar 
sempre disponíveis para a Igreja 
– disse o coordenador.

Conforme dados apresenta-
dos pelo Vicariato Episcopal La-
gos, das treze paróquias da re-
gião, apenas seis contam com o 

ministério de acólitos e sete ain-
da não possuem o serviço. 

Hoje o grupo tem aproxima-
damente 35 membros. A asses-
soria vicarial fica por conta do 
Pe. Elmir Mendes e do Diácono 
Arildo.

De acordo com os Estatutos 
Arquidiocesanos para Acólitos, 
para fazer parte do grupo se faz 
necessário ter no mínimo 25 
anos de idade, ter recebido to-
dos os sacramentos da iniciação 
cristã, ter vida de fé ativa e teste-
munho íntegro, além de disponi-
bilidade. Não é necessário que o 
candidato seja casado. 

O processo é feito através de 
convite, realizado pelo sacerdote 
da paróquia onde atua o candi-
dato. Em seguida, através de car-
ta feita de próprio punho, o mes-
mo é apresentado ao bispo que 
delibera acerca do pedido.

Outras informações sobre o 
grupo de Acólitos do Vicariato 
Lagos pelo e-mail: 

caludiorfr@hotmail.com

Vicariato Lagos promove formação para Acólitos

César 
Valentim, 
recebendo 
o prêmio 
no quesito 
adequa-
ção ao 
tema.

Entrega 
do prêmio 
do quesito 
originali-
dade para 
a Família 
Deccache.

Foto: MCC

Fotos: Pe. Ricardo Mota/PasCom

Acólitos 
instituídos 
em palestra 
do Monse-
nhor Gue-
des.

Arraiá das Equipes de Nossa Senhora.

Foto: ENS

por Pe. Ricardo Mota
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“Nossos clientes nunca voltaram 
para reclamar.” Esse é o slogan bem 
humorado da campanha publicitária 
de uma funerária. O deboche com 
a realidade da morte é o cúmulo 
do bom humor. Esse mês gostaria 
de tratar justamente da saída 
humorística para os 
incômodos da vida.

Existem muitas 
maneiras de abrandar 
as dificuldades da 
existência. Pode ser 
comendo, comprando, 
alienando-se pela 
televisão, consumindo 
drogas, colocando 
a culpa dos nossos 
males nos outros, 
criando doenças ou 
tomando remédios 
(que não deixa de ser 
uma droga). Existem 
também formas mais 
saudáveis, como fazer 
terapia, fazer do trabalho um hobbie, 
fortalecer a fé, e quem sabe, pelo 
humor. É essa nossa proposta aos 
leitores para este mês.

A existência é muito árdua, repleta 
de frustrações, privações, mal estar; 
enfim, o ser humano deve enfrentar 
uma série de dificuldades para 
acordar e dormir de bem consigo 
mesmo, com o próximo e com a vida. 
Trata-se do mal estar que já falamos 
em oportunidades anteriores. Um 
mal estar proveniente da impotência, 
da incompletude, de se saber um ser 
mortal, um ser limitado, um mal estar 
proveniente das relação sociais, um 
mal estar proveniente inclusive da 
aceitação de ter que lidar com a falta 
do objeto.

Em um texto intitulado de “O 
humor”, de 1927, Sigmund Freud 
chama nossa atenção para o fato de 
que uma das saídas para lidarmos 
com esses males, com nossas 

Bom Humor
de valor muito alto; sentimos que 
ele é especialmente liberador e 
enobrecedor. Além disso, a pilhéria 
feita por humor não é o essencial. 
Ela tem apenas o valor de algo 
preliminar. O principal é a intenção 
que o humor transmite, esteja 

agindo em relação quer ao 
eu, quer as outras pessoas. 
Significa: ‘Olhem! Aqui está 
o mundo, que parece tão 
perigoso! Não passa de 
um jogo de crianças, digno 
apenas de que sobre ele se 
faça uma pilhéria!’ (...)”

Fica bem clara a 
observação de Freud sobre 
um afastamento defensivo 
para os sofrimentos e 
tristezas da vida, uma saída 
saudável pelo humor. 

Trata-se de tentarmos 
fazer a vida ficar mais leve. 
Porém, mais à frente em 
seu texto, o autor diz que: 

“Ademais, nem todas as pessoas são 
capazes da atitude humorística. Trata-
se de um dom raro e precioso, e muitas 
sequer dispõem da capacidade de 
fruir o prazer humorístico que lhes é 
apresentado”.

Freud chama a atenção para o 
fato de que essa característica não 
está presente em todos nós. Como 
ele disse “trata-se de um dom raro 
e precioso”. Como em tudo na vida, 
alguns têm o dom, e outros, precisam 
trabalhar para alcançar tal habilidade. 
Em qual das duas situações você 
está?

Coloco à disposição o meu e-mail, 
para dúvidas e sugestões de assuntos 
para abordarmos.

 (felipenigri@hotmail.com)

Luis Felipe Nigri
Coordenador do projeto simples-

mente.

Guilherme Guaral lança 
“O Estado Novo da Portela”

Projeto Simples  Mente

neuroses, nossas angústias é o humor. 
Ou seja, rirmos de nós mesmos, das 
situações difíceis, das desgraças, das 
dificuldades. Vamos achar graça da 
vida, que é curta e não vale a pena 
alimentarmos sentimentos ruins, 
sejam eles quais forem.

Para entendermos um pouco 
melhor essa teoria, vamos examinar 
alguns trechos do texto de Freud que 
eu destaquei. 

“Não há dúvida de que a essência 
do humor é poupar os afetos a 
que a situação de sofrimento 
naturalmente daria origem 
e afastar com uma pilhéria a 
possibilidade de tais expressões 
de emoção. (...) O ego se recusa 
a ser afligido pelas provocações 
da realidade, a permitir que seja 
compelido a sofrer. Insiste em que 
não pode ser afetado pelos traumas 
do mundo externo; demonstra, na 
verdade, que esses traumas para 
ele não passam de ocasiões para 
obter prazer. Esse último aspecto 
constitui um elemento inteiramente 
essencial do humor. (...) Entretanto 
(sem saber exatamente por quê), 
encaramos esse prazer menos 
intenso como possuindo um caráter 

Foto: Divulgação

Cachorro-quente 
de forno

Foto: Divulgação

Ingredientes:

- 1 kg de salsicha
- 2 pimentões 
- 2 tomates
- 1 cebola
- 1 lata de milho verde
- 3 colheres de sopa de extrato de tomate 
- sal a gosto

Para a massa: 500 g de farinha de trigo, 200 ml de leite, pitada 
de sal, 50 g de fermento de pão, 1 dedo no copo de óleo 

Modo de preparo:

Massa: Diluir o fermento no leite morno, até que fique total-
mente dissolvido. Colocar o óleo e o sal, juntar a farinha e amas-
sar até que a massa fique boa de trabalhar (sem grudar). Deixar 
descansar por aproximadamente 40 min. 

Recheio: Enquanto a massa descansa, corte o pimentão, a ce-
bola e o tomate em pedaços pequenos. Coloque uma colher de 
sopa de margarina na panela e deixe derreter. Doure a cebola e 
depois coloque o pimentão, o tomate e as salsichas cortadas em 
rodelas e o milho. Coloque sal a gosto, coloque água e deixe cozi-
nhar. Após levantar fervura, coloque o extrato de tomate e deixe 
ferver até encorpar.

Finalização: Divida a massa em duas partes. Abra a primeira 
parte e cubra um tabuleiro todo, fazendo borda .Coloque o re-
cheio todo e depois abra a segunda parte da massa e coloque 
por cima. Misture duas gemas com um pouco de catchup e pas-
se por cima da massa. Asse por aproximadamente 25 minutos e 
sirva.

Esta receita foi enviada 
por Josi Alves e sua filha Ra-
quel Alves, voluntárias do 
Programa Comunidade To-
tal, da Rádio Ave Maria FM.

Foto: Simone Mendonça/PasCom

SANToS Do MÊS
Julho

01 - São Galo
02 - São Bernardino Realino
03 - São Tomé
04 - Santa Isabel de Portugal
05 - Santo Antônio Maria Zacarias
06 - Santa Maria Goretti
07 - São Vilibaldo
08 - Eugênio III
09 - Santa Madre Paulina do   

Coração Agonizante de Jesus
10 - Santo Antônio Percierskij
11 - São Bento de Nórcia
12 - São João Gualberto
13 - São Henrique II
14 - São Camilo de Léllis
15 - São Boaventura
16 - Bartolomeu Fernandes dos  

Mártires
17 - Santa Maria Madalena Postel
18 - Santo Arnolfo
19 - São Serafim de Sarov
20 - Santa Margarida
21 - São Lourenço de Brindisi
22 - Santa Maria Madalena
23 - Santa Brígida
24 - Santa Cristina
25 - São Cristóvão
26 - Santa Ana e São Joaquim
27 - São Clemente de Ochrida
28 - São Nazário e São Celso
29 - Santa Marta
30 - São Pedro Crisólogo
31 - Santo Inácio de Loyola 

Fonte: 

www.arquidioceseniteroi.org.br

O livro “O Estado 
Novo da Portela” é o 
mais recente trabalho 
de Guilherme Guaral, 
que além de escritor, é 
ator, diretor de teatro e 
professor universitário. 

Entre suas atribui-
ções, é coordenador 
do curso de história na 
Universidade Veiga de 
Almeida e diretor do 
Corredor Cultural da 
Câmara Municipal de 
Cabo Frio. 

por Maria Lúcia Menezes

O livro é 
r e s u l t a d o 
de sua tese 
do curso de 
Doutorado. 
Ele conta 
que durante 
a pesquisa, 
p e r c e b e u 
um lado das 
escolas de 
samba que 
vão muito 
além do es-
petáculo do 
Carnaval.

 “Vi que 
uma escola 
de samba 

não é só o que vemos 
na avenida. Há toda 
uma história por trás, 
um trabalho sócio-edu-
cador” – explica Guaral.

Nascido em um lar 
católico, Guilherme 
Guaral teve sua avó 
como primeira cate-
quista e participou de 
encontros de adoles-
centes e grupo jovens. 

“Mas como acontece 
com muitos jovens, eu 
também tive um tem-

po de afastamento da 
Igreja, por causa de es-
tudos, mas sempre re-
zava”, conta ele. 

Atualmente, ape-
sar da rotina apertada, 
tem uma vida paroquial 
bem atuante: faz parte 
dos movimentos ECC 
(Encontro de Casais 
com Cristo), ENS (Equi-
pes de Nossa Senhora) 
e Pastoral da Liturgia.

Todas essas tarefas – 
profissionais e na comu-
nidade paroquial – têm 
o tempo dividido com 
a vida familiar, que ele 
faz questão de ressaltar. 
Casado com Maria Clara 
e pai de três filhos, ele 
vê na família a principal 
fonte de inspiração. 

“Faço questão de vi-
ver intensamente mi-
nha vida em família, 
pois é dali que vem a 
força para continuar o 
meu trabalho” - afirma 
Guilherme Guaral.

O livro “O Estado 
Novo da Portela” está à 
venda nas livrarias da 
cidade.

Foto: Divulgação



No dia 29 de junho, 
o Arcebispo de Niterói, 
Dom José Francisco Re-
zende Dias, e outros seis 
bispos, receberam o Pálio, 
objeto litúrgico entregue 

Arcebispo de Niterói e outros seis recebem 
Pálio em Roma

Veja a lista dos brasilei-
ros contemplados:

Dom Jose Francisco Re-
zende Dias, de Niterói (RJ).

Dom Wilson Tadeu Jon-
ck S.C.I., de Florianópolis 
(SC).

Dom Esmeraldo Barreto 
de Farias, de Porto Velho 
(RO).

Dom Airton Jose dos 
Santos, de Campinas (SP).

Dom Jacinto Furtado de 
Brito Sobrinho, de Teresina 
(PI).

Dom Paulo Mendes Pei-
xoto, de Uberaba (MG).

Dom Jaime Vieira Ro-
cha, de Natal (RN).

O Grupo de Formação 
da Pastoral da Sobriedade 
da Arquidiocese de Niterói 
promoveu, nos dias 2 e 3 
de junho, o curso para no-
vos agentes e capacitação 
para os antigos. 

A atividade aconteceu 
na Paróquia Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro e 
São José Operário, em São 
Gonçalo, e contou com 
cerca de 30 participantes 
dos seis vicariatos.

Segundo Gilberto Wa-
schburger, coordenador 
Arquidiocesano da Sobrie-
dade, as atividades auxi-
liam na superação todo de 
qualquer tipo de compul-
são. 

A ajuda não acontece 
somente no combate aos 
vícios como álcool e taba-
co, mas situações que mui-
tas vezes estão ocultas em 
meio à população, como: 
descontrole com doces, re-
frigerantes e diversos tipos 

Pastoral da Sobriedade pro-
move curso arquidiocesano

por Pe. Ricardo Mota

de alimentos ou mes-
mo situações físicas e 
emocionais que envol-
vam a pessoa humana.

- Uma característica 
fundamental da Pasto-
ral da Sobriedade é o 
grupo de autoajuda. A 
reunião é uma partilha 
evangelizadora, um 
ato profundo de soli-
dariedade. A atividade 
quer propiciar aos par-
ticipantes assumirem a 

necessidade de conversão 
e vida nova” – explica o co-
ordenador.

O encontro tratou dos 
seguintes assuntos: a fun-
damentação bíblica e 
pastoral, espiritualidade, 
conscientização acerca do 
sigilo da reunião, sobre os 
doze passos da sobrieda-
de; e ainda do programa 
de Vida Nova, da organiza-
ção pastoral e sua estrutu-
ra arquidiocesana e nacio-
nal. 

Gilberto Waschburger 
afirmou também que atu-
almente se faz necessá-
ria uma conscientização 
maior por parte dos leigos, 
sacerdotes e bispos acerca 
da Pastoral da Sobriedade.

Outras informações so-
bre a Pastoral da Sobrie-
dade na Arquidiocese de 
Niterói através do e-mail: 
gnwaschburger@uol.com.
br ou pelos telefones (21) 
9605 3310 – (21) 88042929.

O Pálio é um 
objeto litúrgico 
entregue pelo 
Papa a novos ar-
cebispos. 

A cerimônia 
acontece sempre 
aos 29 de junho 
por ocasião da 
festa de São Pe-
dro e São Paulo 
em Roma.

pelo Papa a 
novos arcebis-
pos.

Significado

O símbolo 
representa o 
encargo pas-
toral que é 
dado aos ar-
quiepiscopais, 
para serem 
perfeitos pas-
tores. 

Laço estreito de união 
com o Sumo Pontífice, 
faz recordar o compro-
metimento e fidelidade 
ao Magistério da Igreja e 
sobre tudo a Jesus Cristo, 

Pastor Supremo.
Com aparência de um 

colarinho de lã, possui 
cerca de cinco centíme-
tros de largura e dois 
apêndices: um na frente e 
outro nas costas.

 Confeccionados com 
lã de cordeiros pelas mon-
jas beneditinas, acompa-
nha seis cruzes bordadas 
ao longo, expressando 
a unidade com o suces-
sor de Pedro, atualmente 
Bento XVI.

Em 2012, quarenta e 
quatro bispos receberam 
o ítem na Cidade Eterna 
e dois posteriormente em 
suas sedes metropolita-
nas. 
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