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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)E
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Tel.: (22) 2643-0082 / 3058-7105
E-mail: saleluz@pnsassuncao.org.br  -  Site: www.pnsassuncao.org.br

Coordenador: Padre Valdir Mesquita
Jornalista Responsável: Simone Mendonça (DRT 27.029/01 RJ)

Tel.: (22) 9211.6928
Produção e Programação Visual: Equipe Sal e Luz / PasCom
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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
na Igreja Matriz Histórica

Batismo:

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

Confissões:

Setembro é o mês da 
Bíblia. Para vivenciarmos 
profundamente esse 
período, dedicamos à 
Palavra de Deus a nossa 
matéria especial desta 
edição. 

Outro tema muito 
especial para nós neste 
mês é o aniversário de 10 
anos da Rádio Ave Maria 
FM, emissora comunitária 
com programação católica 
onde atuam muitos 
voluntários de nossa 
Pastoral da Comunicação, 
um canal de evangelização 
que alcança pessoas não só 
de Cabo Frio mas também 
de vários lugares do 
Brasil e do mundo, já que 
atualmente está disponível 
na internet, através do 
nosso site paroquial.

Para prepararmos 
os nossos leitores para 
uma decisão consciente 
nas próximas eleições 
municipais, divulgamos 
as orientações da CNBB 
para este fato de grande 
importância na vida de 
nossa sociedade.

No mês em que 
celebramos santos tão 
representativos de nossa 
igreja, como São Vicente, 
no dia 27,  usamos a 
coluna Fé e Obras para 
apresentar o trabalho do 
movimento vicentino que 
atua em nossa Paróquia. 
Um trabalho desenvolvido 
no espírito de união e 
partilha.

E na coluna de Turismo, 
sugerimos uma visita à 
Capela de Nossa Senhora 
Destadora dos Nós, 
também celebrada em 
setembro.

Que neste Mês da 
Bíblia, aumentemos nossa 
sede pela Palavra de Deus. 
E que ela nos fortaleça.

SANToS Do MÊS
Setembro

01 - Santo Egídio
02 - Santa Ingrid
03 - São Gregório Magno
04 - Santa Rosália
05 - São Lourenço Justiniano
06 - São Liberato de Loro
07 - Santa Regina
08 - São Tomás de Vilanova
09 - São Pedro Claver
10 - São Nicolau Tolentino
11 - São João Gabriel Perboyre
12 - São Guido de Anderlecht
13 - São João Crisóstomo
14 - São Materno de Colônia
15 - Santo Antonio (Anton)  

Maria Schwartz
16 - São Cornélio
17 - São Roberto Belarmino
18 - São José Copertino
19 - São Januário ou Gennaro
20 - Santa Cândida
21 - São Mateus
22 - São Maurício e 

Companheiros
23 - Santo Padre Pio de 

Pietrelcina
24 - São Gerardo Sagredo
25 - Santa Aurélia e Santa 

Neomísia
26 - São Cosme e São Damião
27 - São Vicente de Paulo
28 - São Wenceslau
29 - Arcanjos são Miguel, São 

Gabriel e São Rafael
30 - São Jerônimo

Fonte: 

www.arquidioceseniteroi.org.br

Os Bispos da Regio-
nal Leste I, composta por 
diversos municípios e ci-
dades do Estado do Rio, 
emitiram uma carta sobre 
as Eleições Municipais de 
2012, abordando a impor-
tância e as “exigências” das 
eleições.

Leia a Carta na íntegra:

Seu voto para escolher 
o Prefeito e os Vereadores 
é importante. Depende de 
você que o nosso município 
seja governado por pesso-
as que desejam o bem de 
todos. Quem não cuida ho-
nestamente de seus negó-
cios pessoais ou empresas 
não tem condições de repre-
sentar o povo na Prefeitura 
ou na Câmara Municipal.

 Escolha candidatos que 
não troquem o seu voto por 
tijolos, bolsas de alimentos, 
remédios, promessas ilusó-
rias para melhorar seu bair-
ro.

Eleições Municipais: 
CNBB e organismos orientam eleitores

Dando continuidade à 
experiência realizada em 
anos anteriores, organis-
mos vinculados à CNBB 
elaboraram uma cartilha 
que orienta os eleitores. 

A publicação, intitulada 
“Eleições Municipais 2012: 
cidadania para a democra-
cia”, tem como proposta 
ajudar o eleitor a realizar 
uma boa reflexão em vista 
do voto consciente. 

A cartilha foi elaborada 
numa parceria pelo Con-
selho Nacional do Laicato 
do Brasil (CNLB), Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz 
(CBJP), Centro Nacional de 
Fé e Política “Dom Helder 
Câmara” (CEFEP) e Pasto-
rais Sociais.

Fundamentado na me-
todologia ver-julgar-agir, 
o material traz uma análise 
sobre a crise do Estado, da 

Vote:

• Em candidatos que res-
peitem e valorizem a famí-
lia.

• Em candidatos com a fi-
cha limpa, não queremos 
pessoas que pela corrup-
ção aumentem seus bens.

• Em quem valoriza a edu-
cação das crianças, ado-
lescentes e jovens, o ensi-
no religioso nas escolas e 
o atendimento melhor à 
saúde.

• Em quem respeita a vida 
em todas as idades e é 
contra o aborto.

• Em quem respeita o 
equilíbrio da natureza: 
florestas, rios e promove 
o saneamento básico e a 
construção de moradias 
em lugares sem risco.

• Em quem apresenta pro-
jetos práticos de transpor-
tes dignos para a popula-
ção.

• Em quem se comprome-
te com uma organização 
eficaz para a segurança e a 
paz da sociedade.

Vote bem! Vote melhor!

Bispos do Estado do Rio de 
Janeiro – Regional Leste I

Democracia, a responsabi-
lidade de cada cidadão e 
os desafios para o cristão 
na política. 

A terceira parte é dedi-
cada ao “agir atentos aos 
sinais do Espírito”, e cha-
ma a atenção para a ação 
coletiva, a importância da 
participação e do voto ci-
dadão, além das diretrizes 
para a construção de pro-
jetos interessantes e úteis 
para as cidades e o país.

O subsídio, de 35 pági-
nas, pode ser um instru-
mento útil para a reflexão 
em grupos, movimentos e 
paróquias. 

Cada exemplar custa R$ 
1,50 e pode ser adquirido 
através do Centro de Pas-
toral Popular, pelo telefone 
0800-703-8353 ou no site 
www.cpp.com.br .

Fotos: Divulgação

Carta aos eleitores

Pré-DNJ no Vicariato Lagos

Jovens de várias paróquias do Vicariato Lagos par-
ticiparam do Pré-DNJ , evento em preparação ao Dia 
Nacional da Juventude.

O encontro foi realizado no dia 19 de agosto, no 
CIEP 147, em Arraial do Cabo. Entre as atividades de-
senvolvidas ao longo do dia, houve show da Banda 
Novo Caminho, pregações, Santa Missa e Adoração 
ao Santíssimo Sacramento.

Os jovens da 
Paróquia Nossa 
Senhora da As-
sunção estão se 
preparando para 
o Dia Nacional da 
Juventude (DNJ), 
que acontecerá no 
dia 14 de outubro, 
domingo. 

O evento este 
ano tem como 
tema “Juventude 
e Vida” e o lema “Que vida 
vale a pena ser vivida?”.

O DNJ acontecerá no 
Rincão do Senhor (Estrada 
do Rocha, nº 423), em São 

Jovens se preparam para o
Dia Nacional da Juventude

Gonçalo. 
Entre as atividades do 

dia, pregações, adoração 
ao Santíssimo Sacramen-
to, momentos de louvor e 

Santa Missa. O DNJ 
terá a presença do 
Arcebispo de Nite-
rói, Dom José Fran-
cisco, além do grupo 
Missionário Shalom, 
Adriano Gonçalves 
(Comunidade Can-
ção Nova), Padre De-
métrio e DJ Vítor Sa-
les.

O subsídio para a 
vivência do DNJ, ela-

borado pela Coordenação 
Nacional de Pastoral Juve-
nil, está disponível no site 
www.pnsassuncao.org.br/
noticias/DNJ2012. 

Fotos: Roberta Niebus/PasCom

No dia 26 de agosto, a 
Paróquia recebeu a visita 
dos seminaristas do Semi-
nário Arquidiocesano São 
José, de Niterói. 

Nesse dia, aconteceu 
uma Tarde Vocacional, em 
virtude da celebração do 
mês vocacional. 

Houve palestras, anima-
ção e louvor, entre outras 
atividades. 

Paróquia realiza Tarde Vocacional

O encerramento acon-
teceu na Santa Missa das 
18h, presidida pelo Padre 

Douglas Alves Fontes, rei-
tor do Seminário Arquidio-
cesano São José.

Foto: Vânia Maria/PasCom
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10 anosRádio Ave Maria FM: 10 anos evangelizando
Programação

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
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 
                   

Avisos: 

- Devido à veiculação do Horário Obrigatório de 
Propaganda Eleitoral gratuito, a programação está 
sujeita a alterações até o dia 4 de outubro.
- Até o dia 29 de setembro, está sendo veiculada a 
Quaresma de São Miguel Arcanjo, às 11h30min e 
às 23h30min.

10 anos
A Rádio Ave Maria está 

completando dez anos de 
atividade. A emissora ini-
ciou sua transmissão em 
2002, exatamente no dia 
da natividade da Virgem 
Maria, 8 de setembro; e ao 
longo desse tempo já con-
tou – e ainda conta – com 
o trabalho de muitos vo-
luntários, que doam parte 
do seu tempo para evan-
gelizar através dos progra-
mas da emissora.

O começo

A implantação da Rádio 
é, antes de tudo, fruto de 
um olhar atento do então 
Pároco de Nossa Senhora 
da Assunção, Padre João 
Luiz que, na época, perce-
beu na cidade um poten-
cial para desenvolver uma 
comunicação evangeliza-
dora, dando início ao pro-
cesso de criação do Centro 
Cultural Nossa Senhora da 
Assunção, entidade man-
tenedora da Rádio.

Crescimento

Durante algum tem-
po a rádio funcionou em 
uma parte das instalações 
do Salão Paroquial. Com a 
construção do Centro de 
Comunicação Nossa Se-
nhora da Assunção, feita 
pelo Pe. José Júlio, a Rádio 
ganhou novas instalações 

e continuou seu trabalho.
Com a chegada do 

atual Pároco, Padre Valdir 
Mesquita, a emissora deu 
continuidade à sua pro-
gramação, sempre com a 
competente atuação dos 
voluntários, que se divi-
dem nos vários programas 
que compõem uma grade 
de 24 horas.

Interatividade

Nos últimos dois anos, 
várias novidades foram im-
plementadas. 

Atualmente a rádio não 
só pode ser ouvida dentro 
de sua área de abrangên-
cia (Centro de Cabo Frio e 
parte da periferia) como 
também de qualquer par-
te do Brasil e do mundo, 
através do site oficial da 
Paróquia (www.pnsassun-
cao.org.br). 

Além da transmissão 
do áudio via internet, a 
programação agora pode 
também ser conferida com 
áudio e imagem, pela Web 
TV Assunção, disponível 
no mesmo site.

A interatividade com os 
ouvintes passou a ser uma 
marca na Rádio Ave Maria 
FM, visto que os ouvintes 
podem participar dos pro-
gramas ao vivo, enviando 
mensagem pelo Facebook 
da Paróquia.

A força do trabalho voluntário

Capacitação e qualidade

A equipe da Rádio Ave 
Maria FM continua em 
busca de mais qualidade e 
integração.

Para tanto, foi realizado 
um encontro com os agen-
tes voluntários da Pastoral 
da Comunicação. 

A reunião teve como 
objetivos estreitar as dis-
tâncias entre os membros 
e promover mais integra-
ção entre os seguimentos 
(rádio, jornal, TV e inter-
net) com o Setor Paroquial 
de Comunicação.

Na ocasião, os presen-

tes reafirmaram sua ade-
são ao projeto conforme a 
Lei publicada no Diário Ofi-
cial da União: Lei 9.608/98. 

Esta Lei estabelece os 
parâmetros do serviço 
prestado nas organizações 
tanto do segundo e tercei-
ro setores da sociedade, 
determinando direitos e 
deveres dos voluntários.

Os interessados em se 
integrar à equipe de vo-
luntários da Rádio Ave Ma-
ria FM devem entrar em 
contato com o Centro de 
Comunicação Paroquial.

Neste mês de aniversá-
rio da Rádio Ave Maria FM, 
fique atento às promoções 
que serão divulgadas  ao 
longo da programação.

Haverá sorteios espe-
ciais entre os ouvintes.

Para participar, ligue 

para (22) 2643-8112 ou 
acesse o Facebook da Pa-
róquia durante os progra-
mas ao vivo.

A promoção vai até o 
dia 28, quando será reali-
zado o sorteio no Progra-
ma Comunidade Total.

Promoções de Aniversário

Parte da equipe dos agentes da rádio Ave Maria FM.

Fotos: Arquivo PasCom
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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
Reunião da Rainha da Paz: sextas-feiras, das 19h às 21h

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

01- Dagmar da Silva Soares, Dalva Martins Alves, Jorge Henrique Tanner 
de Abreu, Maria da Glória Silva Valadão, 

02- Aline Lima de Araújo, Fernanda Valone, Marcílio Melo Lima, Maria 
Augusta Oliveira dos Santos, Ronaldo Júlio, Vera Lúcia Quintaliano, Vera 
Lúcia R. dos Santos

03- Adjmira Luiz, Fábio João dos Santos Costa

04- Ana Rosa Medina Ribeiro, Francisca Neide Chagas da S. Ferreira, Paulo 
Francisco Avelino

06- Cláudia da Silva Tavares, Ivani Silva Vieira, Jorge Carlos Souza, Marcelo 
Silva, Silvando Salatiel de Souza, Suely dos Santos Oliveira

07- Elizabeth Christina Peçanha de Moura, Fátima Maria de Souza Macedo,  
Osângela Maria de Oliveira, Vanderléia Souza da Silva

08- Cláudia Regina Garcia Vaz Vidal, Juarez Natividade dos Reis, Rafaela 
Maria da Conceição da Silva

09- Celita Maria da Silva Gaspar, Creuza dos Santos Ricardo, Jeane Vieira 
da Cunha

10- Ana Silvia da Silva Santos, Edinalva dos Santos, Lizimar Neri da Silva 
Rispoli, Maria Cristina Soares Gonçalves

11- Iara Ferreira Mendes, Jocielmo Macedo Correa, Maria de Freitas 
Oliveira, Regina Celi Quito da Silva Nascimento, Willian Barreto Corrêa

12- Lêda Barrozo, Luiz Eustáquio dos Santos, Núbia Carvalho de Azevedo

13- Pedro de Souza Gonçalves, Sulamar D`Assunção Pereira Mônica, 
Sulamar Sherman Porto

14-  Elias Farage

15- José Amâncio de Azevedo, Therezinha Nascimento Nogueira

16- Cremilda da Silva Rosa, Ilma Gonçalves, Maria das Graças Póvoas dos 
Santos, Mons Valdir Mesquita Ferreira Lima, Sônia Cristina da Silva, Viviane 
de Souza Figueiredo Brun

17- Amilton João Maia de Miranda, Francisco Mureb, Maria da Penha 
Machado Massa

18- Bruno Ramos de Souza, Denise Alves Monteiro, Joseli da Silva Pereira,  
Waldir Claro da Costa

19- Gustavo Alberto de Mendonça

20- Lourdes Raymundo da Silva, Maria Rasângela Mathias Portela, Shirle 
Rosa Sampaio, Sidméia de Jesus Ribeiro Oliveira

21- Clivaldo Felipe de Oliveira, Everardo de Azevedo Mureb

22- Ruth Guimarães Ribeiro

23- Arlete Machado Tavares, Izabela Marinho Mureb Marques, Joaquim 
Ribeiro de Lemos

25- Lorena Alberto Santos, Tiago da Silva Carvalho

26- Noralina Eva da Silveira Silva

27- André Luis Almeida Tortori, Armando Mariosa Dias Junior, Helena da 
Costa  Bastos, Irani Marinho, Maria Cristina C.S.A. da Silveira, Maria Rosa 
Ferreira Novellino, Maria Uvacy de Souz Melo, Marília Oliveira dos Santos, 
Misael José de Oliveira, Nelina de Miranda Andrade, Yuri Vasconcellos

28- Edilma Ferreira Guimarães, Kassia Moreira Bicalho

29- Alzeny Ramos de Souza, Ivonete Souza Figueiredo, Márcia Gabriela de 
Souza Tesch, Sérgio Murilo da Silva Gondin

30- Hilda Pereira Mota, Juracy Santos Siqueira, Vera Carriço de Azevedo, 
Viviane Pinho Mendonça Moura

Aniversariantes do mês

Setembro
Escolas Vivenciais:

formação para a comunidade
O Movimento de Cursilhos 

de Cristandade (MCC) reali-
zou, no dia 20 de agosto, mais 
uma escola vivencial. Dessa 
vez tendo com tema “Maria, 
exemplo de fé, serviço e ca-
ridade a ser seguido”, apre-
sentado pelo bispo emérito 

da Arquidiocese de Niterói, 
Dom Frei Alano Maria Pena.

“As escolas vivenciais são 
sempre momentos de ora-
ção, aprendizado e muita 
confraternização. Somos gra-
tos a todos esses palestrantes 
quem doam seu tempo para 

nos ofere-
cer forma-
ção e, assim, 
ajudar-nos 
no forta-
lec imento 
de nossa 
fé”, afirma 
Alexandre 
Guerra Pei-
xe, coorde-
nador do 
MCC Setor 
Cabo Frio.

Nos encontros, além das 
palestras, há momentos de 
louvor, sorteio de brindes e 
lanche.

 

Sucesso nos eventos 
 
O MCC realizou, pela ter-

ceira vez, com muito sucesso, 
o Festival do Frango Decolo-
res. 

“Agradecemos a todos 
que se engajaram em prol 
de mais um sucesso do MCC 
e aos nossos queridos sacer-
dotes, Dom Alano, Pe. Valdir e 
Pe. Ricardo, que prestigiaram 
o nosso almoço. A todos vo-
cês o nosso muito obrigado”, 
afirma o coordenador, Ale-
xandre. 

Pe. Élcio 
dá  bên-
ção aos 
pais 
integran-
tes das 
Equipes 
do Setor 
Cabo Frio.

Missa de Pais equipistas

Foto: Comunidade São José

No dia 3, os casais das 
Equipes de Nossa Senhora 
participaram da Celebração 
Eucarística na Paróquia São 
Pedro e São Paulo, no distrito 
de Tamoios. 

A celebração, presidida 
pelo Padre Élcio, homena-
geou os pais equipistas e 
teve também a participação 
da comunidade local. 

Ao final da celebração,o 
sacerdote aspergiu água 
benta em todos os papais 
presentes.

Foto: ENS

A comunidade de São José 
recebeu três novos coroinhas, 
que se juntaram aos oito que 
já atuavam nessa função. São 
crianças provenientes da Ini-
ciação Cristã Infantil e que hoje 
fazem parte da Perseverança.

Na comunidade são cele-
bradas Missas aos domingos, 
às 10h30min. 

A Igreja Filial de São José 
está situada na Rua Amélia, 
nº 4, no bairro Peró. 

Comunidade São José recebe novos coroinhas

A Renovação Carismá-
tica Católica da Arquidio-
cese de Niterói (Vicariato 
Lagos – Ministério Jovem) 
promoverá o 8º Esse Rio 
Pega Fogo, que este ano 
tem como tema “Apascen-
ta as minhas ovelhas” (Jo 
21, 17).

O evento será nos dias 
15 e 16 deste mês (sábado 
e domingo), na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 
em Bananeiras, Araruama. 
O valor da inscrição é de 
R$35.

Mais informações com 
o representante paroquial 
do Ministério Jovem ou no 

rCC promove o 8º  “Esse rio pega fogo”
Dom Alano, em sua palestra sobre Maria.

Foto: MCC

Pe. ricardo Mota e os novos coroinhas.

Grupo de Oração da RCC 
de sua paróquia. 

Contatos podem ser 
feitos pelos telefones (22) 
9952-6190 e 8829-8973 e 

pelos seguintes endereços 
eletrônicos:

esseriopegafogo@hotmail.com

esseriopegafogo@facebook.com

Foto: Camila Pessanha/Pascom
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ESPECIAL Setembro: mês da Bíblia 

ATENção 
Colaboradores 

do JORNAL SAL E LUZ 
(colunistas, coord. de 

pastorais, movimentos 
e comunidades). 

Prazo para envio de con-
teúdos para a edição de ou-

tubro: dia 15 de SETEMBRO.  

por PasCom

CANTAR 
EM CORAL

     É 
      LEGAL!

São Jerônimo, tradutor da Bíblia 

O Mês da Bíblia, criado em 
1971 com a finalidade de instruir 
os fieis sobre a Palavra de Deus e a 
difusão da Bíblia, também foi fun-
damental para aproximar a Bíblia 
do povo de Deus. 

Propondo um livro – ou parte 
dele – para ser estudado e refleti-
do a cada ano, o Mês da Bíblia tem 
contribuído eficazmente para o 
crescimento da animação bíblica 
de toda pastoral.

Em continuidade a esta histó-
ria, a Comissão Episcopal Pastoral 
Bíblico-catequética da CNBB defi-
niu que, no Mês da Bíblia dos pró-
ximos quatro anos (2012-2105), 
serão estudados os evangelhos de 
Marcos (2012), Lucas (2013) e Ma-
teus (2014), conforme a sequência 
do Ano Litúrgico, completando 
com o estudo de João em 2015.

O enfoque, agora, é outro. Visa 
reforçar a formação e a espiritu-

alidade dos agentes e dos fieis 
através do seguimento de Jesus, 
proposto nos quatro evangelhos. 
Está tanto na perspectiva de dis-
cípulos missionários e da Missão 
Continental, conforme nos pede a 
Conferência de Aparecida, quanto 
no esforço da Nova Evangelização 
proposta pelo papa Bento XVI.

Cada evangelho será relido na 
perspectiva da formação e do se-
guimento, destacando o que é es-
pecífico de cada evangelista, bem 
como da comunidade que está 
por trás de cada evangelho.

No Mês da Bíblia deste ano de 
2012, será estudado o evangelho 
de Marcos a partir do tema “Dis-
cípulos Missionários a partir do 
evangelho de Marcos” e do Lema 
“Coragem! Levanta-te, ele te cha-
ma!”  (Mc 10,49).

Fonte: CNBB

São Jerônimo dedicou sua vida 
a traduzir a Bíblia, do grego e do 
hebraico, para o latim.  Por isso, é 
incontestável o grande débito que 
a cultura e os cristãos de todos os 
tempos têm com este santo de inte-
ligência brilhante e temperamento 
forte. 

Jerônimo nasceu em uma famí-
lia muito rica na Dalmácia, hoje 
Croácia, no ano 347. Com a morte 
dos pais, herdou uma fortuna, que 
aplicou na realização de sua voca-
ção para os estudos. Viajou para 
Roma, onde procurou os melhores 
mestres de retórica. Estudou por 
toda a vida, viajando da Europa 
ao Oriente com sua biblioteca dos 
clássicos antigos, nos quais era for-
mado e graduado doutor. 

Passando pela França, conheceu 
um monastério e decidiu retirar-se 
para vivenciar a experiência espi-
ritual. Uma de suas características 
era o gosto pelas entregas radicais. 
Ficou muitos anos no deserto da 
Síria, praticando rigorosos jejuns 
e penitências, que quase o levaram 
à morte. Em 375, depois de uma 
doença, Jerônimo passou ao estu-
do da Bíblia com renovada paixão. 

Foi ordenado sacerdote 
pelo Bispo Paulino, na 
Antioquia, em 379. Mas 
Jerônimo não tinha voca-
ção pastoral e decidiu que 
seria um monge dedicado 
à reflexão, ao estudo e di-
vulgação do cristianismo. 

Voltou para Roma em 
382, chamado pelo Papa 
Dâmaso, para ser seu se-
cretário particular. Jerô-
nimo foi incumbido de 

traduzir a Bíblia, do grego e do he-
braico, para o latim. Nesse traba-
lho, dedicou quase toda sua vida. 
O conjunto final de sua tradução da 
Bíblia em latim chamou-se “Vul-
gata” e tornou-se oficial no Concílo 
de Trento. 

Romano de formação, Jerônimo 
era um enciclopédico. Sua obra li-
terária revelou o filósofo, o retóri-
co, o gramático, o dialético, capaz 
de escrever e pensar em latim, em 
grego, em hebraico, escritor de es-
tilo rico, puro e eloqüente ao mes-
mo tempo. Dono de personalidade 
e temperamento forte, sua passa-
gem despertava polêmicas ou entu-
siasmos. 

Devido a certas intrigas do meio 
romano, retirou-se para Belém, 
onde viveu como um monge, con-
tinuando seus estudos e trabalhos 
bíblicos. 

Ao escrever o livro “Homens 
ilustres”, concluiu-o com um capí-
tulo dedicado a ele mesmo. Morreu 
de velhice no ano 420, em Belém. 
Foi declarado padroeiro dos estu-
dos bíblicos.

Fonte: Wikipédia

Foto: Obra de Michelangelo Caravaggio Oração 
para antes de ler a Bíblia

Jesus Mestre, que dissestes: 
“Onde dois ou mais estiverem reu-
nidos em meu nome, eu aí estarei 
no meio deles”, ficai conosco, aqui 
reunidos para melhor meditar e co-
mungar com a vossa Palavra.

Sois o Mestre e a Verdade: ilumi-
nai-nos, para que melhor compre-
endamos as Sagradas Escrituras.

Sois o Guia e o Caminho: fazei-
nos dóceis ao vosso seguimento.

Sois a Vida: transformai nosso 
coração em terra boa, onde a Pala-
vra de Deus produza frutos abun-
dantes de santidade e vida.

Amém

Agradecimento 
depois de ler a Bíblia

Jesus, Mestre Divino, vós disses-
tes: “Quem me conhece, conhece 
ao Pai”, nós agradecemos a Vos-
sa Palavra. Derramai sobre nós a 
abundância do Espírito Santo! Que 
Ele nos ilumine, guie e fortaleça no 
Vosso seguimento, porque sois o 
único cainho para o Pai. 

Fazei-nos crescer no Vosso amor, 
para que sejamos, como o Apóstolo 
Paulo, testemunhas vivas do Vosso 
Evangelho.

Com Maria, Mãe, Mestra e Rai-
nha dos Apóstolos, guardaremos 
Vossa Palavra, meditando-a em 
nosso coração.

Amém

Decálogo do Católico 
diante da Bíblia

A Bíblia:
- Contém o pensamento de 

Deus sobre tudo o que existe, Seu 
plano de salvação e Sua maneira 
de realizá-lo.

- Fala-me do grande amor de 
Deus por mim e por tudo o que 
Ele criou.

- Apresenta-me um mundo 
como Deus o quer e no qual todo 
homem viva em comunicação 
com Deus, se veja respeitado em 
sua dignidade e que toda inspi-
ração humana tenha seu cumpri-
mento.

- Ensina-me o caminho a seguir 
para aproximar-me de Deus e al-
cançar minha plena realização.

- Ensina-me os ideais, os valo-
res, as atitudes e as opções funda-
mentais que podem fazer de mim 
um verdadeiro discípulo de Cristo.

- Dá-me os critérios necessá-
rios para discernir entre o que é 
bom e o que é mal, o que tenho 
que fazer e o que não tenho que 
fazer.

- Oferece-me as razões e me 
motiva para uma vida de fé.

- Questiona-me.
- Ajuda-me a me situar diante 

de toda realidade que me rodeia.
- Dá sentido à minha vida.

(Autor: Pe. Flaviano Amatulli 
Valente – Comunidade Eclesial 
Apóstolos da Palavra)

À Luz da Fé
por Thiago Paulo

“Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma 
luz em meu caminho.”  (Sl 119, 105)

Neste mês de setembro, toda 
a Igreja do Brasil celebra o mês da 
Bíblia. A constituição dogmática 
Dei Verbum, lançada no Concilio Va-
ticano II pelo Papa Paulo VI (1965), 
completa 47 anos e vem nos ressal-
tar a importância da Sagrada Escri-
tura na vida da Igreja.

 “Toda a Escritura é inspirada por 
Deus e útil para ensinar, para repre-
ender, para corrigir e para formar na 
justiça. Por ela, o homem de Deus 
se torna perfeito, capacitado para 
toda boa obra” (II Tim 3,16-17). 

A Igreja vive da palavra. E está na 
vida da Igreja, pois a mesma acredi-
ta, como afirma o apóstolo das na-
ções, que toda a Sagrada Escritura é 
inspirada por Deus e sendo assim, 
deve ser amada, estudada e viven-
ciada. 

A Igreja é impulsionada pela Pa-
lavra de Deus, pelo Verbo de Deus 
que é o próprio Cristo. São João, 
no seu prólogo, nos ensina que no 
princípio era a Palavra e a Palavra 
era Deus e estava com Deus; e a 
Palavra se encarnou e habitou no 
meio de nós (Jo 1, 15).

A Dei Verbum, então, vem nos 
apontar para um dos pilares da 
Igreja, que é a Sagrada Escritura. 

O magistério nos ensina que a 
Igreja está estabelecida sobre dois 
grandes alicerces, a Sagrada Tradi-
ção e a Sagrada Escritura, e nos afir-
ma que uma está apontando para 
a outra. 

Sendo assim, não devemos viver 
a tradição da Igreja sem a luz da Pa-

lavra e nem as Escrituras devem ser 
interpretadas sem a luz da Sagrada 
Tradição.

A exortação apostólica Verbum 
Domini deixa bem clara e evidente 
que a Sagrada Escritura está no cer-
ne da Igreja. 

Ela diz: “Por conseguinte a Sa-
grada Escritura deve ser proclama-
da, escutada, lida, acolhida e vivida 
como Palavra de Deus, no sulco da 
Tradição Apostólica de que é inse-
parável”. (Verbum Domini, nº 7).

Jesus Cristo é a Palavra, pura 
imagem de Deus Pai; Cristo é o Se-
nhor da Igreja. São Jerônimo nos 
afirma que ignorar as escrituras é 
ignorar a Cristo. 

Sendo assim, todo aquele que 
se diz cristão tem que ter uma in-
timidade com a Sagrada Escritura, 
tem que amá-la, honrá-la e torná-la 
presente em sua vida. 

São Tiago, em sua epístola, nos 
exorta a sermos praticantes da Pa-
lavra e não meros ouvintes. “Sede 
cumpridores da Palavra e não ape-
nas ouvintes; isto equivaleria a vos 
enganardes a vós mesmos” (Tg 1, 
22). 

A Santa Mãe Igreja, então, dese-
ja que todos os homens se salvem e 
que cheguem ao conhecimento da 
verdade, que se faz revelada pela 
tradição da Igreja alicerçada na Pa-
lavra de Deus. 

No mundo tão obscuro, a Sagra-
da Escritura brilha como luz e tem 
a função de conduzir todos os ho-
mens para os céus. 

Foto: Divulgação
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Vamos pintar o desenho abaixo?

por José Antunes Gonçalves

L V
Caríssimos irmãos e irmãs. 
Comunidade, em festa!
Viva, a Igreja de Cristo Jesus!    
À medida, em que relatamos a his-

tória do passado, como já dissemos, 
aproveitamos para relatar também, os 
acontecimentos atuais. Assim é que, no 
mês de Agosto, agora, próximo passa-
do, vivemos intensamente as festivida-
des em homenagem à nossa Padroeira, 
Senhora da Assunção, grandioso even-
to de nossa cidade, inserido em seu 
calendário, quando se constata verda-
deira demonstração de fé dos católicos, 
e até, podemos dizer: ainda daqueles 
que não são católicos praticantes, mas 
cabo-frienses de origem, e que são de-
votos ardorosos e pedem a proteção de 
Nossa Senhora, porque confiam na sua 
intercessão junto ao Amado Filho Jesus.

Na semana de preparação das 
festividades, tivemos a “novena”, com 
seu início no dia 06.08.2012, contando 
com as pregações do nosso Amado 
Bispo Emérito, Dom Alano Pena, que, à 
cada noite, proporcionou-nos excelen-
te catequese sobre a missão de Nossa 
Senhora, que, conforme o roteiro de 
suas festividades, neste ano, teve como 
tema: ‘MARIA, DISCÍPULA E MISSIONÁ-
RIA”, e assim, Dom Alano, desenvolven-
do suas reflexões em cada dia da “nove-
na” sobre os méritos de Nossa Senhora, 
tais como: MARIA, Serva do Senhor; 
MARIA, Mãe Amável; MARIA, Causa de 
Nossa Alegria; MARIA,  Consoladora 
dos Aflitos; MARIA, Discípula Mais Per-
feita do Senhor; MARIA, Refúgio dos 
Pecadores; MARIA, Sede da Sabedoria; 
MARIA, Casa de Ouro; e, no ´último dia, 
14.08.2012, MARIA, Auxílio das Famí-
lias, todos seus méritos, dos quais, ver-
dadeiramente nos valemos em nossas 
necessidades.

Nesse último dia, 14.08.2012, o 
nosso bom Pastor, o Arcebispo, Dom 
Jose Francisco Resende honrou-nos 
com sua amável presença, celebrando 
a Santa Missa, deixando-nos com sua 
homilia a reflexão sobre este tema, o 
“Mérito de Maria como Auxílio das Fa-
mílias”.

Foi maravilhoso e cheio das Bên-
çãos do Senhor, o fechamento dessa 
celebração de preparação para o “Gran-
de Dia” 15.08.2012, Dia da Padroeira, 
quando a cidade amanheceu em festa, 
com a Banda de Música e o pipocar  dos 
foguetes despertando e alegrando os 
cabo-frienses, devotos filhos de Maria.

Às 10,00 horas, a Santa Missa Festi-
va, de majestosa solenidade, presidida 
pelo nosso Pároco Valdir Mesquita, e 
concelebrada pelos Padres: Francisco 
Luckmann, de São Cristóvão; Elmir da 

Silva Mendes e Nelson Siqueira Neves, 
de São Pedro da Aldeia; Jose Alves 
(Zito), de Armação dos Búzios; e Padre 
Antonio Paes, da Paróquia de Santa Te-
rezinha, de Rio do Ouro, em São Gon-
çalo, valendo dizer que os dois últimos, 
Padre Zito e Padre Antonio, são frutos 
da videira de nossa abençoada terra. 
Além desses amados sacerdotes, tive-
mos também nessa solene celebração, 
a  participação  dos nossos amados Diá-
conos Arildo e Arley, sempre presentes 
na Seara do Senhor;.

Destacamos, ainda na celebração, 
o Padre Francisco, designado para a 
homilia, que com a sabedoria e inspira-
ção que lhe foram dadas pelo Espírito 
Santo, contemplou-nos com belíssima 
catequese de exaltação à figura da Bon-
dosa e Dulcíssima Mãe do Senhor.

Registre-se, ainda, o grande núme-
ro dos fiéis devotos de Nossa Senhora 
da Assunção, que superlotou a Igreja 
Matriz Histórica, com várias autorida-
des presentes, como: representante 
e secretários do Governo Municipal; 
Vereadores; Autoridades do Poder Ju-
diciário; e verificando-se também, a 
presença dos candidatos à Prefeitura, 
nestas eleições que se aproximam em 
07.10..2012, Sr. Alair Corrêa e Sr. Jânio 
Mendes; assim  também, a presença 
dos irmãos da Irmandade do Santíssi-
mo Sacramento e de Nossa Senhora 
da Assunção, que, em cumprimento à 
tradição, ao final da celebração, foram 
seus Provedores chamados à frente do 
Altar para a substituição das insígnias 
da Provedoria, passando-as para os ir-
mãos eleitos para a nova administração 
no ano de 2013, como fizeram os da 
administração anterior, Jorge dos Reis e 
Núbia Carvalho de Azevedo aos novos 
Provedores: Damião da Silva Pereira e 
Edna Gallo, com seus vices: Bernardino 
Lopes Neto e Reny do Patrocínio Aze-
vedo.

Como outras notícias da Paróquia, 
registram-se, ainda, nesse mês de 
Agosto, dia 19, o “Grande Encontro de 
Jovens da Região dos Lagos”, evento 
que aconteceu na Paróquia de Arraial 
do Cabo, e no dia 20, “Momento de 
Vivência Espiritual dos Irmãos Cursilhis-
tas”, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, 
onde fomos honrosamente contempla-
dos com palestra do nosso amado Bis-
po Emérito, Dom Alano Maria Pena, fa-
lando-nos sobre a “Missão de Maria no 
Plano de Deus”, exemplo de obediência 
e de fé em sua trajetória, desde o anún-
cio do Anjo Gabriel, quanto à fecundi-
dade como Mãe do Filho do Altíssimo, 
Jesus Cristo, até o “martírio na cruz”.

Enfim, um mês de abundantes bên-

çãos para nós católicos, com a nossa 
Igreja, em Cabo Frio, sempre atuante no 
“Serviço do Reino”, difundindo o Amor 
e resgatando almas  para o Pai Celestial.

Tendo em vista a extensa maté-
ria dos fatos transcorridos no mês de 
Agosto, vamos retornar à “história do 
passado” com apenas alguns poucos 
relatos, a saber: - em  Abril do ano de 
1968, como está escrito, no dia 03 des-
se mês, a Paróquia adquiriu um veí-
culo “vemaguete’ de fabricação 1963, 
mas, em bom estado de conservação 
(como está escrito), pelo preço de NC$ 
3.900,00 (três mil e novecentos cruzei-
ros novos).  .        

Encontra-se, também, o registro 
de que, pela primeira vez, utiliza-se em 
nossa Igreja em Cabo Frio, os “folhetos” 
da Editora Vozes, visando-se maior fa-
cilidade dos fiéis para participação e 
acompanhamento das celebrações das 
Santas Missas Dominicais, o que sendo 
uma novidade, logo surgiram alguns 
comentários de críticas, negativas e 
positivas, como está escrito, mas, a 
maioria positiva, e assim,  os “folhetos” 
acabaram impondo-se. Está escrito!

Também, registrado, que com a 
chegada de um terceiro Padre (Frei Al-
mir) como já dissemos anteriormente, 
logo aconteceram as mudanças das 
atividades entre eles, ficando Frei Feli-
pe responsável pelas celebrações das 
Missas, de manhã e à tarde, na Capela 
de São Cristóvão, que à época, ainda 
capela.

Frei Almir, responsável pelas de-
mais Capelas, criou a Missa Vespertina 
na Capela de Armação dos Búzios, com 
resultado satisfatório, como está escri-
to, e no mês de Maio (1968), introduz-
se na Paróquia, as Missas nos “sábados 
à noite”, registrando-se que, naquela 
oportunidade, foi celebrada por Frei 
Almir, nesse novo horário, a primeira 
Missa na Capela de São Benedito, na 
Passagem, e que em virtude da mesma 
se encontrar em reforma, foi improvi-
sado um “Altar” na porta, da Capela, ao 
“ar livre” (como está escrito), e durante 
o ofertório foram arrecadados 668 qui-
los de gêneros alimentícios; 148 unida-
des de artigos de utilidades diversas; 
98 metros de fazenda, e 139 peças de 
roupas.

Meus Irmãos e minha Irmãs.
Como se vê, pelo fato de optarmos 

pelos registros também dos eventos 
atuais, tornando esta matéria um pou-
co mais extensa, foram assim reduzidas 
às notícias do passado. Mas, em tudo 
damos graças ao Senhor Deus. À ELE 
toda a honra e toda a glória!.

Amém.

É em Armação dos Bú-
zios, na Região dos Lagos, 
que está situada a primeira 
capela do mundo dedica-
da a Nossa Senhora Desa-
tadora dos Nós.

No Brasil, a devoção a 
Nossa Senhora Desatadora 
dos Nós chegou quando, 
em 1999, em Campinas 
(SP), uma réplica do qua-
dro original foi trazida da 
Argentina por um ex-pi-
loto francês naturalizado 
brasileiro, Denis Bougerie.

Segundo dados oficiais 
da Igreja Católica, foi ele 
quem introduziu no Brasil 
a devoção a esse título de 
Maria. A devoção foi im-
pulsionada, ainda, quando 
a co-fundadora da Comu-
nidade Canção Nova, Lu-

Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, 
em Búzios

zia Santiago, recebeu uma 
oração vinda da Alemanha 
e começou a divulgá-la na 
emissora de TV da Comu-
nidade.

Mas foi após a constru-
ção da Capela em Búzios 
que a devoção ganhou 
mais impulso.  A ideia sur-
giu quando o pároco lo-
cal, Padre Ricardo Whyte, 
obteve uma graça através 
da Novena de Nossa Se-
nhora dos Nós que lhe ha-
via sido entregue por sua 
amiga, Ísis Penido. Diante 
disso, pensaram em co-
locar dentro da igreja um 
quadro em homenagem a 
Nossa Senhora Desatadora 
dos Nós. O sacerdote, que 
já tinha a ideia inicial de 
construir ali uma gruta em 

TURISMO

homenagem a Nossa Se-
nhora de Lourdes, decidiu 
então, dedicar a Nossa Se-
nhora Desatadora dos Nós.

A capela foi inaugurada 
em 8 de setembro de 2001 
e recebe fieis de várias par-
tes do Brasil e do mundo. 
No pátio do santuário é 
possível ver muitas placas 
de agradecimentos pelas 
graças alcançadas por in-
tercessão de Maria Desata-
dora dos Nós.

Visitação: A Capela 
está situada na Av. José 
B.Ribeiro Dantas, nº 3333 
– Geribá – Aberta diaria-
mente das 9h às 21h

Obtenha a Novena a 
Nossa Senhora Desatado-
ra dos Nós no nosso site 
paroquial: www.pnsassun-
cao.org.br/avisos/novena-
maria-desatadora.

A Capela de Búzios é a 1ª no mundo dedicada a Nossa Se-
nhora Desatadora dos Nós.

Fotos: Divulgação

Hora da Leitura

Leia a passagem Lc 18, 15-17 e escreva sobre o que leu.

O Arcebispo de Niterói, 
Dom José Francisco Rezen-
de Dias, apresentou o Padre 
Marcos André para atuar à 
frente da função de Ecôno-
mo da Arquidiocese.

O Diácono Arley Rangel, 
que ocupava o cargo princi-
pal, agora ocupará a função 
de vice, junto ao novo res-
ponsável.

A apresentação do novo 
ecônomo, no dia 24 de agos-
to, foi mais uma mudança 
feita pelo novo arcebispo 
ainda no ano de 2012. Dom 
José afirmou que outras irão 
acontecendo aos poucos, se-
gundo as necessidades apre-
sentadas.   

De acordo com Código 
de Direito Canônico compe-
te ao Ecônomo as seguintes 
atribuições verificadas no nú-
mero 494: § 1. O ecônomo é 
constituído para administrar 
os bens da Diocese: § 2. O 
ecônomo seja nomeado por 
um quinquênio,mas, passado 
esse tempo, pode ser nome-
ado para outros quinquênios 
[...]; § 3. Compete ao ecôno-
mo, de acordo com o modo 
determinado pelo conselho 
econômico, administrar os 
bens da diocese sob a au-
toridade do Bispo e com as 
receitas da diocese fazer as 
despesas ordenadas legiti-
mamente pelo Bispo ou por 
outros por ele designados; 
§ 4. No fim do ano, o ecôno-
mo deve prestar contas das 
receitas e despesas ao conse-
lho econômico. 

Arquidiocese de Niterói 
tem novo Ecônomo

por Pe. Ricardo Mota

Padre Marcos André tem 32 
anos de idade, é graduado em 
Filosofia e Teologia na Facul-
dade São Bento do Rio de Ja-
neiro e já conta com algumas 
experiências junto à Arqui-
diocese quando, em 2008, foi 
secretário do antigo arcebispo 
Dom Alano Maria Pena, vice-
chanceler, chanceler, vigário 
paroquial da Paróquia São 
Judas Tadeu (Icaraí).  Depois 
foi transferido para Rio Bonito 
e eleito Pároco da Igreja São 
João Batista (Praça Cruzeiro), 
Juiz instrutor do Tribunal Ecle-
siástico Interdiocesano de Ni-
terói e por último, Vigário Epis-
copal para o Vicariato Rural.

 “Atuar na Igreja é muito 
importante. Poder ajudar com 
o serviço que prestamos faz 
parte da vocação que recebe-
mos de Deus. O novo trabalho 
de Ecônomo é muito exigente 
e desejo corresponder apren-
dendo e me comprometendo 
cada vez mais com ele”, afir-
mou Pe. Marcos.

Fotos: SECOM/Arquidiocese
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Missa votiva à Santa rosa de Lima

Eventos do mês de  Agosto 

Fotos: Arthur Figueiredo , Camila Pessanha, Roberta Niebus  e Sérgio Gonçalves/PasCom

Festa de Nossa Senhora da Assunção, Padroeira de Cabo Frio

A Festa de Nossa Senhora da As-
sunção, padroeira de Cabo Frio, acon-
teceu de 6 a 15 de agosto, com pro-
gramação religiosa e festa externa. 

As festividades iniciaram com a 
Novena que teve como lema “Com 
Maria testemunhamos a fé”. 

A festa externa, na Praça Porto Ro-
cha, começou na sexta-feira, dia 10, 
com show de Gustavo Lins. No sába-
do, dia 11, aconteceu o Auto de Nossa 
Senhora da Assunção, no Teatro Cacil-
da Santa Rosa, e o show da noite foi 
com o cantor Jorge Vercilo. 

Na terça-feira, a noite teve como 
atrações as cantoras Juliana Feliciano 
e Laís Alfradique. 

No dia da Padroeira, quarta-feira, 
a festa começou com alvorada com a 
Banda 13 de novembro, fogos e repi-
ques de sinos. 

Às 10h, foi celebrada Missa Solene 
da Assunção de Maria na Matriz histó-
rica, com a presença de vários sacer-
dotes da Arquidiocese. 

Às 15h, centenas de veículos par-
ticiparam da Carreata da Assunção e 
receberam a bênção. 

Às 17h, foi celebrada Missa Solene 
seguida de procissão. Às 19h, o Grupo 
Artístico Rainha Assunta (GARRA, fez 
uma homenagem a Maria Santíssima, 
na Praça Porto Rocha, onde a festa foi 
encerrada com show da Banda Rosa 
de Saron.

Centenas de veiculos na carreata da Assunção. os motoristas rece-
beram a bênção do sacerdote ao passarem pela Matriz Auxiliar.

Posse dos provedores da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento.

Missa da Padroeira na Matriz histórica.

Alvorada festiva.Coroação de Nossa Senhora e transladação da imagem.

Missa da Padroeira na Matriz Auxiliar. Fieis seguem a procissão.

Procissão com a imagem de Nossa Senhora da Assunção. Festa externa com show na praça.

No dia 23 de agosto, dia de Santa Rosa de Lima, hou-
ve Missa votiva na Matriz auxiliar, com a presença de fieis 
da comunidade e também dos alunos, diretores e cola-
boradores do Instituto Santa Rosa. 

No ofertório, os alunos levaram alimentos. O volume 
arrecadado foi encaminhado à Pastoral da Criança.
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Entendendo nossas criançasSociedade de São Vicente de Paulo: unidos pelo espírito de partilha

Projeto Simples  Mente

Foto: Divulgação

Palitinhos 
de Cebola

(petisco)

Foto: Divulgação

Ingredientes:

- 400g de margarina (4 table-
tes1)

- 1 pacote de creme de cebola

- 1 pacote de queijo parmesão 
ralado (100g)

- ½ Kg de farinha de trigo sem 
fermento

Modo de preparo:

Misturar tudo até soltar das 
mãos. 

Fazer palitinhos e distribuir na 
assadeira (não precisa untar). 

Assar em forno quente (mais ou 
menos 200 graus), por aproxima-
damente 15 minutos.

Esta receita é da paroquiana 
Solange, integrante do ECC.

Envie você também sua receita para: 

saleluz@pnsassuncao.org.br

No mês passado anunciamos 
um novo serviço oferecido pelo 
projeto Simples-mente: a psico-
pedagogia. Tomamos essa deci-
são frente ao grande numero de 
crianças que chegam às nossas 
mãos, necessitadas de aju-
da devido às dificuldades 
de aprendizagem.

O psicopedagogo é um 
profissional que investiga 
e propõe soluções para um 
problema emocional que 
está interferindo direta-
mente na aprendizagem da 
criança. Ou seja, na grande 
maioria das vezes, a criança 
que apresenta dificuldade 
escolar tem alguma ques-
tão emocional responsável 
pelo surgimento do proble-
ma de aprendizagem.

O psicopedagogo é o profis-
sional que avalia e desvenda essa 
questão emocional, através de 
relatórios, levantamento da histó-
ria familiar da criança e momento 
atual que a criança se encontra. 
Depois dessa etapa avaliativa, 
planeja-se, através de jogos, ati-
vidades educativas e orientação 
familiar, a melhor estratégia para 
suprir o déficit e sanar a dificulda-
de da criança.

Lembramos que o tratamento 
psicopedagógico leva um tempo 
diferente para cada criança e cada 
tipo de dificuldade. Desde a pri-
meira conversa com os pais até a 
descoberta da dificuldade, depen-
dendo de cada criança, pode- se 
levar de três a oito sessões. E para 
sanar definitivamente o problema, 

requer tempo e persistência dos 
envolvidos.

É importante a família saber 
que participará ativamente da 
melhora da criança, comprome-
tendo-se a levá-la assiduamente 

Brasil:
O maior pais vicentino

O trabalho da SSVP tem apoia-
do meio milhão de brasileiros. 
Atualmente, está presente em 
mais de 130 países com aproxima-
damente um milhão de membros. 

O Brasil é o maior país vicentino 
do mundo com 120 mil membros 
distribuídos em 17 mil conferên-
cias, 1754 conselhos particulares, 
272 conselhos centrais e 28 conse-
lhos metropolitanos, coordenados 
pelo Conselho Nacional do Brasil. 

Conheça mais sobre a Socieda-
de de São Vicente de Paulo no site 
www.ssvpbrasil.org.br

No dia 27 deste mês comemo-
ra-se o dia de São Vicente de Pau-
lo, considerado o patrono de to-
das as obras de caridade. 

Em homenagem ao santo, 
apresentamos a Sociedade de São 
Vicente de Paulo (SSVP), um movi-
mento católico de leigos que atu-
am em obras sociais. 

Em Cabo Frio, a Sociedade tem 
as Conferências Nossa Senhora da 
Assunção e São Domingos Sávio, 
que se reúnem na Matriz Nossa 
Senhora da Assunção.

Família Vicentina

Os membros da SSVP, chama-
dos de vicentinos, são unidos en-
tre si pelo espírito de partilha e 
formam no mundo inteiro, com 
aqueles a quem prestam auxílio, 
uma só família, buscando contato 
com todos os demais movimentos 
e organizações inspiradas em São 
Vicente de Paulo.

A Sociedade de São Vicente de 
Paulo foi fundada em 1833 por An-
tonio Frederico Ozanam e alguns 
companheiros. Sua ação compre-
ende qualquer forma de ajuda 
por contato social no sentido de 
aliviar o sofrimento e promover a 
dignidade e a integridade do ser 
humano.

Reuniões

- Conferência Nossa Senhora da 
Assunção: toda quinta-feira às 20h 
no Salão Paroquial.
- Conferência São Domingos Sá-
vio: todo sábado às 19h30m no 
Salão Paroquial.

Como funciona

Segundo a consórcia presiden-
te da Conferência Nossa Senhora 
da Assunção, Marizina Vieira San-
tos, a SSVP leva sua ajuda a quan-
tos dela precisam, independente 
de raça, cor, nacionalidade, credo 
político e/ou religioso e posição 
social. 

Por meio de reuniões semanais, 
os voluntários planejam o atendi-
mento às famílias necessitadas e 
dividem a equipe para a realização 
de visitas aos assistidos. A SSVP re-
cebe colaboração de benfeitores 
que contribuem financeiramente 
com a instituição e está aberta a 
todos que desejam viver sua fé no 
amor e no serviço a seus irmãos. 

Oração a 
São Vicente de Paulo

Protetor das Associações de Caridade e 
dos Pobres

Glorioso São Vicente, 
celeste padroeiro de todas 
as associações de caridade 
e pai de todos os infelizes que, 
enquanto vivestes sobre a terra, 
nunca faltastes àqueles que se 
valeram de vossa proteção; 
vede a multidão de males de que 
estamos oprimidos
e correi em nosso auxílio; 
alcançai do Senhor socorro 
para os pobres, 
auxilio aos enfermos, 
consolação aos aflitos, 
proteção aos desamparados, 
conversão aos pecadores, 
zelo aos sacerdotes, paz à Igreja, 
tranqüilidade aos povos 
e a todos Salvação.

Sim, que todos experimentem
os efeitos de vossa benéfica 
intercessão, e que, 
socorridos assim por vós
nas misérias desta vida, 
possamos reunir-nos convosco 
lá no céu, onde não haverá
mais tristeza nem lágrimas,
nem dor, mas uma alegria,
uma bem-aventurança eterna. 

Amém

Foto: Divulgação

às sessões, e mudando a dinâmica 
familiar de acordo com as indica-
ções do psicopedagogo. Ou seja, a 
família deve estar disposta a rece-
ber e acatar as orientações do pro-
fissional. Caso contrário, o anda-
mento do tratamento fica afetado. 

Para darmos início ao tema do 
tratamento das crianças, vamos 
deixar nossa primeira lição sobre 
elas: eis algumas regras básicas 
que retiramos da teoria estudada 
na graduação do curso de psicolo-
gia e pedagogia.

1 - A criança nunca pode dor-
mir com a mãe;

2 - Não prometer o que não se 
pode cumprir, nem castigo nem 
tão pouco um desejo da criança;

3 - Os pais não podem desau-

torizar um ao outro na frente da 
criança;

4 - O casal não pode brigar na 
frente da criança;

5 - Nunca deixar a criança mu-
dar a brincadeira sem que guarde 

o brinquedo anterior;
6 - Não se alimentar na 

frente da TV ou com brin-
quedos na mesa;

7 - Saber impor os limi-
tes sem culpa, dizer “não” 
quando necessário;

8 - Palmada, só no bum-
bum, e quando a criança 
passar dos limites, esgo-
tando toda possibilidade 
de diálogo;

9 - Saber separar as difi-
culdades do casal e a edu-
cação das crianças;

10 - Nunca dar tudo o 
que a criança pede; deixar sempre 
faltar alguma coisa.

 
Essas são orientações simples, 

porém, às vezes difíceis de serem 
cumpridas. O casal que conseguir 
seguí-las provavelmente não terá 
grandes problemas com seus pe-
quenos. Porém, nem sempre as 
coisas saem do jeito que gostaría-
mos. Por isso nós, do projeto Sim-
ples-mente, estamos à disposição 
para ajudar e guiar. 

Coloco à disposição para os 
leitores o meu e-mail, para dúvi-
das e sugestões de assuntos para 
abordarmos (felipenigri@hotmail.
com).

Luis Felipe Nigri
Coordenador do projeto simples-

mente.



Dias 21 e 22/09, sexta-feira e sábado, às 20h: 
Local: Igreja Matriz histórica (corais de nossa região): 
Coral Cantavento-Ferlagos; 
Coral Rainha Assunta; 
Coral da Terceira Idade de Cabo Frio; 
Coral Metodista Betel de Cabo Frio; 
Coral do Hospital da Mulher; 
Coral da UVA; 
Coral de Barra de São João; 
Coral Maricanto, de Maricá; 
Coral Ecumênico da Boa Vontade, de Araruama.

De 27 a 29/09 – Apresentação dos corais internacio-
nais: 
Coral da Pontifícia Universidade Católica do Peru;  
Coral da Universidade Católica Nossa Senhora Assunção, 
do Paraguay;  
Coral de Câmara da Universidade de Brasília;   
Coral e Conjunto Orquestral Edelweiss de São Bento do 
Sul, SC. 

Dia 27/09, quinta-feira, às 19h30min: 
Local: Teatro Municipal 
Início da parte internacional

Dia 28/09, sexta-feira:
- às 19h30min
Local:  Teatro Municipal 
metade dos corais

- às 21h
Local: Igreja Matriz histórica 
outra metade dos corais

Dia 29/09, sábado:
- às 19h30min: Teatro Municipal 
metade dos corais
- às 21h: Igreja Matriz 
outra metade dos corais

por Simone Mendonça

Igreja Matriz será palco do 26º Encontro Internacional de Corais de Cabo Frio

Mais uma vez, Cabo Frio 
receberá corais de diversas 
partes do Brasil e do mun-
do. 

O 26º Encontro Interna-
cional de Corais de Cabo 
Frio acontecerá nos dias 
21 e 22 (corais da região); 
e nos dias 27, 28 e 29 de 
setembro (parte interna-
cional). 

As apresentações serão 
no Teatro Municipal e na 
Igreja Matriz histórica de 
Nossa Senhora da Assun-
ção.

“Os Encontros de Corais 
de Cabo Frio têm sido um 
acontecimento cultural 
que traz orgulho não só 
para Cabo Frio, mas para 
o Brasil inteiro”, afirma o 
maestro Ruy Capdeville, 
criador e organizador do 
evento em todas as suas 
edições. 

Segundo ele, já estive-
ram em Cabo Frio: quatro 
corais dos Estados Unidos; 
dez da Europa (da Polônia, 
da Alemanha, da França, 
da República Tcheca, da 
Croácia, da Itália, e de Por-
tugal); quase 30 da Amé-
rica Latina (da Venezuela, 
da Colômbia, do Equador, 
do Paraguai, do Uruguai, e, 
principalmente, da Argen-
tina, de onde vieram 13). 

“Convidamos a todos os 
que desejam ter alegrias 
vindas da arte, que vem de 
Deus”, diz o maestro.

Programação:

Acima, maestro ruy Capdeville, criador e organizador do 
evento, com o Coral rainha Assunta. Nas fotos abaixo, 
corais participantes das edições anteriores.

Fotos: Arquivo e Camila Pessanha/PasCom


