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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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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:

Outubro: mês das 
Missões. Abrimos esta 
edição com uma reflexão 
sobre o chamado missio-
nário de Jesus a nós, corpo 
de Sua  Igreja.

Nesse mês também 
lembramos o dia do Idoso. 
E inspirados nessa data, 
apresentamos mais uma 
vez o trabalho da Pastoral 
da Terceira Idade em nossa 
paróquia.

Temos, ainda, o dia da 
Padroeira do Brasil, Nossa 
Senhora Aparecida, que 
sempre celebramos com 
muita devoção.

Na mesma data, o 
Brasil inteiro comemora o 
dia da Criança, o que nos 
motivou a lembrar todas 
as atividades que são 
realizadas por ela e para 
ela  em nossa comunidade 
paroquial.

Também homenage-
amos dois santos muito 
populares:  São Francisco 
de Assis, inspiração do 
trabalho da Ordem 
Franciscana Secular e das 
Irmãs franciscanas que 
residem em nossa cidade; 
e São Benedito, tema da 
nossa coluna de Turismo, 
na qual apresentamos a 
igreja situada no bairro 
histórico da Passagem, de 
onde é padroeiro.

Em nossa matéria 
especial, trazemos o 
cinquentenário do Concílio 
Vaticano II, um marco na 
vida da Igreja Católica. 

Que neste mês dedicado 
às missões possamos dizer 
nosso sim ao chamado 
de  Jesus; e que Ele nos 
fortaleça em nossa 
caminhada .

Amém.

Dia Internacional do Idoso
Conheça o trabalho da Pastoral da Terceira Idade 

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

No dia 1º de outubro 
comemora-se o Dia Inter-
nacional das Pessoas Ido-
sas. A data foi criada pela 
ONU (Organização das 
Nações Unidas) a fim de 
qualificar a vida dos mais 
velhos através da saúde e 
integração social.

Até o ano de 2006 esta 
data era celebrada no dia 
27 de Setembro, porém, 
em razão da criação do Es-
tatuto do Idoso, em 1º de 
Outubro, o dia do idoso foi 
transferido para esta data 
de acordo com a lei núme-
ro 11.433 de 28 de Dezem-
bro de 2006.

Pastoral leva 
a Palavra de Deus 
aos asilos e lares

Em nossa paróquia, as 
pessoas idosas têm um es-
paço especial, já que existe 
o trabalho da Pastoral da 
Terceira Idade.  

O grupo, chamado “Vi-
vendo e Aprendendo”, se 
reúne semanalmente para 
uma experiência de ora-
ção, louvor e visitação aos 
idosos.

Os integrantes vão até 
os lares desses idosos, aos 
asilos, ou atendendo solici-

tações. Além disso, ajudam 
a conduzir os idosos até a 
Igreja para participarem 
das Santas Missas.

O objetivo é levar a 
Palavra de Deus àqueles 
que têm dificuldade de 
locomoção e levá-los às 
celebrações e demais ativi-
dades da Igreja –, respon-
sável pela Pastoral.

-  Podemos testemu-
nhar o quanto é contagian-
te e emocionante a alegria 
que os idosos demonstram 
quando recebem nossa vi-
sita, ficando clara a imensa 
satisfação que sentem por 
poderem por alguns mo-
mentos estarem reunidos 
com a comunidade Igreja 

À Luz da Fé
por Thiago Paulo

Outubro: Mês das Missões
Discípulos e Missionários de Jesus

A história da humani-
dade é marcada essencial-
mente pelo Amor de Deus, 
pelo consórcio de Deus 
com o homem e pela sua 
predileção por ele. 

A Sagrada Escritura nos 
ensina que tudo que Deus 
criou reflete o Seu amor 
por ele. 

Deus então, vendo que 
tudo era bom, deu ao ho-
mem o poder de governar 
todas as coisas e o chama 
a participar do Seu amor 
trinitário. 

Contudo, o homem, 
na sua soberba, não cor-
responde a esse amor e o 
renega. Porém Deus, que 
é amor, nos enviou os pa-
triarcas, os profetas e, na 
plenitude dos tempos, 
Seu próprio Filho para nos 
comunicar o Seu infinito 
amor (cf. Hb 1-1,2). 

Jesus Cristo então, que 
é a perfeita demonstra-
ção do amor de Deus, veio 
anunciar a Boa Nova aos 
pobres e aos pecadores.

Ao reunir em torno de 
si a comunidade dos após-
tolos, dá a cada um deles 
a missão de evangelizar, 
de anunciar o Seu amor, 
de levar esse amor a esse 
mundo dilacerado pelas 
discórdias e de anunciar a 
paz e a liberdade.

Somos chamados como 
Igreja, corpo místico de 

Cristo, a cumprir a Sua 
missão seguindo os Seus 
passos e adotando as Suas 
atitudes. 

Nosso Senhor Jesus 
Cristo, filho do Deus vivo, 
nos deixou essa missão, 
esse mandado, o de evan-
gelizar, assim Ele nos diz: 
“Ide por todo o mundo, 
proclamai o Evangelho a 
toda criatura” (Mc -16,15).

São Paulo, conhecido 
como apóstolos dos gen-
tios, é o exemplo claro de 
obediência ao mandado 
evangélico. De grande per-
seguidor da Igreja de Cris-
to, torna-se o grande pro-
pagador da fé cristã. 

Desde seu encontro 
com Cristo na estrada de 
Damasco, o itinerário de 
sua vida foi propagar o 
amor de Deus em Jesus 
Cristo, anunciando o mis-
tério de Cruz, a grande 
obra salvífica da humani-
dade. 

Sua vida que outrora 
estava imersa no pecado, 
na morte e ressurreição 
de Cristo contempla uma 
nova esperança, podendo 
assim viver o mais perfeito 
amor.

 Assim como Jesus Cris-
to deu Sua vida pelo anún-
cio do Amor de Deus; assim 
como os santos apóstolos, 
mártires, tantos consagra-
dos e consagradas que a 

exemplo de Jesus Cristo 
deram as suas vidas por 
amor, também nós somos 
chamados como Igreja 
viva a doar as nossas vidas 
pelo evangelho. Deus nos 
convida a sermos verda-
deiros discípulos e missio-
nários de Jesus Cristo. 

Não podemos ocultar o 
Seu amor; e devemos pro-
clamar para o mundo intei-
ro ouvir que Jesus Cristo é 
o nosso único Salvador. 

Devemos, assim como 
São Paulo, ter um espíri-
to missionário que não se 
contém em ter somente 
para si esse tão grande 
amor, mas que tem nesse 
amor a força vivificante do 
Espírito Santo que o leva a 
anunciar a Boa Nova. 

E assim como o após-
tolo dos gentios também 
precisamos dizer: “Anun-
ciar o Evangelho não é gló-
ria para mim; é uma obri-
gação que se me impõe. Ai 
de mim se eu não anunciar 
o Evangelho!”. 

Peçamos então a Maria, 
estrela da Evangelização, 
a Santa Teresinha e a São 
Francisco Xavier, patronos 
das missões, que guiem os 
nossos passos sempre em 
direção a Jesus Cristo, e 
que por suas intercessões 
possamos ser cada dia 
mais discípulos e missio-
nários do Senhor.

para orarmos, cantarmos 
e meditarmos a Palavra de 
Deus – afirma Luiz Carlos, 
um dos integrantes da Pas-
toral, que atualmente se 
encontra em licença mé-
dica.

Agentes pastorais 
de todas as idades

O Grupo Vivendo e 
Aprendendo se reúne to-
das as quintas-feiras, das 
14h às 15h, no salão social. 
Pessoas de todas as faixas 
etárias podem ser agentes 
da Pastoral da Terceira.

Mais informações pelo 
telefone (22) 2643-0082 - 
secretaria paroquial.

ATENçãO 
Colaboradores 

do JORNAL SAL E LUZ 
(colunistas, coord. de 

pastorais, movimentos 
e comunidades). 

Prazo para envio de conte-
údos para a edição de NOVEM-
BRO: dia 15 de OUTUBRO.  

Todo material deve ser envia-
do para:

saleluz@pnsassuncao.org.br

Foto: Lia Navarro/PasCom

O grupo visita idosos
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Setor Juventude já vive o clima da JMJRio 2013
Semana Missionária 

A Paróquia Nossa Se-
nhora da Assunção abriu 
oficialmente as atividades 
preparatórias para a Jor-
nada Mundial da Juven-
tude (JMJRio2013), com a 
Semana Missionária. O en-
contro, realizado na Casa 
de Maria, teve Louvor com 
a Banda Novo Caminho, 
palestra com Dom Alano 
sobre “A importância da 
Semana Missionária para 
os nossos jovens”, passea-
ta, carreata e Missa.

Vigília

O Setor Juventude da 
Arquidiocese de Niterói – 
Vicariato Lagos promoverá 
no dia 20 de outubro, sá-
bado, a Vigília dos Jovens 
Adoradores.  O encontro 
acontecerá na Paróquia 
Nossa Senhora da Assun-
ção em Cabo Frio – Cen-
tro, a partir das 21h30min, 
quando será celebrada a 
Santa Missa. 

A atividade prosseguirá 
até às 6h do dia 21, domin-
go, quando os presentes 
receberão a benção do 
Santíssimo Sacramento. 

O objetivo da reunião é 
favorecer a oração e inter-
cessão para o bom êxito da 
Jornada Mundial da Juven-
tude que acontecerá em 
julho de 2013.

Foto: DivulgaçãoOração Oficial 
da JMJRio2013

Ó Pai, enviaste o Teu Filho 
Eterno para salvar o mundo 
e escolheste homens e mu-
lheres para que, por Ele, com 
Ele e nEle, proclamassem a 
Boa-Nova a todas as nações. 
Concede as graças necessá-
rias para que brilhe no rosto 
de todos os jovens a alegria 
de serem, pela força do Espíri-
to, os evangelizadores de que 
a Igreja precisa no Terceiro 
Milênio.

Ó Cristo, Redentor da hu-
manidade, Tua imagem de 
braços abertos no alto do 
Corcovado acolhe todos os 
povos. Em Tua oferta pascal, 
nos conduziste pelo Espírito 
Santo ao encontro filial com o 
Pai. Os jovens, que se alimen-
tam da Eucaristia, Te ouvem 
na Palavra e Te encontram 
no irmão, necessitam de Tua 
infinita misericórdia para per-
correr os caminhos do mundo 
como discípulos-missionários 
da nova evangelização.

Ó Espírito Santo, Amor do 
Pai e do Filho, com o esplen-
dor da Tua Verdade e com o 
fogo do Teu Amor, envia Tua 
Luz sobre todos os jovens 
para que, impulsionados pela 
Jornada Mundial da Juventu-
de, levem aos quatro cantos 
do mundo a fé, a esperança e 
a caridade, tornando-se gran-
des construtores da cultura 
da vida e da paz e os protago-
nistas de um mundo novo.

Amém! 

Hino Oficial
“Esperança do 

Amanhecer”

Sou marcado desde sempre
com o sinal do Redentor,
que sobre o monte, o Corco-
vado,
abraça o mundo com Seu 
amor.

(Refrão)

Cristo nos convida:
“Venham, meus amigos!”
Cristo nos envia:
“Sejam missionários!”

Juventude, primavera:
esperança do amanhecer;
quem escuta este chamado
acolhe o dom de crer!
Quem nos dera fosse a terra,
fosse o mundo todo assim!
Não à guerra, fora o ódio,
Só o bem e paz a não ter fim.

Do nascente ao poente,
nossa casa não tem porta,
nossa terra não tem cerca,
nem limites o nosso amor!
Espalhados pelo mundo,
conservamos o mesmo ardor.
É Tua graça que nos sustenta
nos mantém fiéis a Ti, Se-
nhor!

Atendendo ao Teu chamado:
“Vão e façam, entre as na-
ções,
um povo novo, em unidade,
para mim seus corações!”
Anunciar Teu Evangelho
a toda gente é transformar
o velho homem em novo 
homem
em mundo novo que vai 
chegar.

No dia 14 deste mês, 
domingo, será realizado 
mais um DNJ (Dia Nacio-
nal da Juventude), que 
este ano tem como tema 
“Juventude e Vida” e como 
lema “Que vida vale a pena 
ser vivida?”.

O encontro será no Rin-
cão do Senhor (Estrada 
do Rocha, nº 423), em São 
Gonçalo. 

Na programação, pre-
gações, adoração ao San-
tíssimo Sacramento, lou-
vor e Missa. 

12 de outubro: dia da Criança
Conheça as atividades realizadas para elas e por elas na nossa Paróquia

Catequese Infantil

Iniciação Cristã é um 
processo onde a pessoa se 
torna discípula de Cristo e 
em seguida é admitida nos 
sacramentos do Batismo, 
da Crisma e da Eucaristia 
(cf. Leão Magno, De Baptis-
mo I,1). 

É composto por diver-
sas etapas, através da qual 
o catequizando adquire 
profundidade, transforma-
ção de sua vida, favorecen-
do que se torne um cristão 
melhor quando adulto, 
com uma fé mais madura, 
gerada por um processo 
de transformação pessoal, 
comunitária e social.

São três anos de pre-
paro, tempo em que as 
crianças participam de en-
contros ministrados pelos 
catequistas.

Perseverança faz parte 
da Iniciação Cristã e tem 
como objetivo principal 
o conhecimento e a práti-
ca do Evangelho de Jesus 
Cristo na vida das crian-
ças e adolescentes. 

Os participantes são 
aqueles que já recebe-
ram a Primeira Eucaristia 
e estão engajados nos 
serviços da nossa comu-
nidade, tais como o Coral 
Cantai Louvores, Grupo 
dos Coroinhas e o Grupo 
Artístico Rainha Assunta 
(GARRA). 

A Perseverança dá con-
tinuidade à Catequese In-
fantil e prepara o adoles-
cente para ingressar no 
Catecumenato. 

Ali é dada ao adoles-
cente a oportunidade de 
iniciar sua caminhada de 
Igreja, possibilitando que 
assumam um compro-
misso importante na vida 
comunitária, servindo a 
Igreja na liturgia, festas, 
encontros, etc.

Coral Cantai Louvores

O coral foi criado em 
2003 e é formado por per-
severantes e catequizan-
dos - tanto a parte instru-
mental como a vocal. 

O grupo participa de 
Missas festivas, para as 
quais é convidado, além 
das celebrações de Primei-
ra Eucaristia na Matriz e 
nas comunidades da Paró-
quia.

Grupo dos Coroinhas

É um grupo de meni-
nos e meninas que au-
xiliam os sacerdotes nas 
celebrações. Sua função, 
semelhante à do acólito, é 
importante para a comu-

GARRA - Grupo Artístico 
Rainha Assunta

O grupo iniciou, ainda 
sem nome definido, no 
início de 2005, quando a 
Perseverança começou a 
apresentar-se nas Missas 
para as crianças.

Missa para as Crianças

Durante o período le-
tivo, são celebradas Mis-
sas direcionadas para as 
crianças, coordenadas pela 
Iniciação Cristã e com a 
presença dos catequistas, 
alunos da Catequese In-
fantil e seus responsáveis. 

O objetivo é propiciar 
às crianças um maior en-
tendimento da Liturgia, 
por meio de uma lingua-
gem direcionada ao públi-
co infantil.

As crianças que estão se 
preparando para receber a 
Primeira Eucaristia partici-
pam de toda a celebração 
– nas leituras, no ofertório, 
na coleta e na acolhida, 
além da teatralização do 
Evangelho do dia. 

Acontecem aos sábados, 
às 16h, na Matriz Auxiliar.

Dia Nacional da Juventude

Conheça o clipe do Hino Oficial da JMJRio2013 no nosso 
site paroquial:

www.pnsassuncao.org.br/multimidia/videos

O evento terá a presen-
ça do arcebispo de Nite-
rói, Dom José Francisco, 
além do grupo Missionário 
Shalom, Adriano Gonçal-
ves (Comunidade Católica 
Canção Nova), Padre De-
métrio e DJ Vítor Sales.

O subsídio para a vivên-
cia do DNJ, elaborado pela 
Coordenação Nacional da 
Pastoral Juvenil, está dis-
ponível no site:

www.pnsassuncao.org.
br/noticias/1090/dnj2012.

Perseverança

nidade: o coroinha, em sua 
função de servir ao altar, 
faz crescer a comunidade.

Todo coroinha, como 
membro atuante da comu-
nidade, deve ter sempre 
consciência de seus com-
promissos e responsabili-
dades, conhecendo-os e 
desempenhando-os com 
amor, fé, disciplina e com-
portamento exemplar.

Fotos: PasCom
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01- Carmen Tereza da Silva Siqueira, Hermenegildo dos Santos Coelho, 
Karina Soares Alves, Maria Neci de Souza, Nailda Batista Duarte, 
Nildivânia Braga da Silva, Paula de Moraes Garcia, Sebastião Bezerra 
Bonfin, Thiago Paulo de Almeida 

02- Antônio E. Ferreira, Maria Nilda Neves Perez 

03- Adelma Barreto Pinto, Priscila Salles de Almeida, Therezinha de 
Jesus Tavares Monteiro

04- Francisco Rufino Calixta, Judith Maria Ribeiro Fieschi Lavagnino, 
Silvia Rohem Goulart, Thereza Cristina Di Jorio Vieira

05- Adelina Henriques Martins, Irene de Souza Galvão, Leide Cardoso, 
Marlene Trindade Braga, Sérgio Luiz Costa Filho, Vânia Reis de 
Souza 

06- Elza Cabral Barreto, Maria F. Tereza F. Terra, Maria Inês Valentim 
Alberto, Semeão Pereira da Silva, Waltéa Pereira Marins 

07- Aurora do Rosário da Costa Ferreira, Elzo Mathias dos Santos, João 
Santucci Sobrinho, Maria da Penha Ribeiro Barreto, Paulo Roberto 
Simões Amaral 

08- Alfredo Luis Nogueira Gonçalves, Eliane de Souza Santos Macedo,  
Julia Xavier Pereira, Mario Pinheiro Costa, Yan do Vale Machado 

09- Heloísa Gomes Macedo 

10- André Henrique dos Santos Francisco

11- Fernanda Aguiar Garcia, Jorgiléa Oliveira Nunes, Maria de Nazaré 
Paiva de Castro, Simone Freire Cabral 

12- Kristina Célia da Silva Correia 

13- Camila da Silva Tavares, Maria Olísia Augusta de Aguiar

14- Jandira Alves da Silva,  Vera Lúcia dos Santos Garcia 

15- Jorge Eduardo Gomes Silva, Leandro da Costa Fonseca, Manoel 
José de Souza Ramos

16- Cláudia Carrilho Gama, Fernando José de Souza Ferreira, Máximino 
Faria Barbeito, Rosa Venetillo Rocha, Rosemar Monteiro de Abreu, 
Terezinha de Jesus da Silva Sherman

17- Eliane de Araújo Costa, Marilda Viana de Abreu, Rodolfo dos 
Santos Sampaio 

18- Ana Maria Pereira Moledo 

19- Andrea Chaves Loyola Vidal, Eduardo Rosa de Andrade, Francisco 
Sérgio da Silva Cunha, Jaline Valma Mendes Barboza, Júlia da Conceição 
Silveira, Maria da Salette Rosa da Cunha, Sandra Rodrigues dos Santos 
Tardelli

20- Inês Maria da Conceição Brito, Lívio da Silva Neves, Luiz Walter G. 
Trindade , Nayanne Novaes Carvalho 

21- Jenner Antônio dos Santos 

22- Ana Lúcia Mota Gaiote, Luiz Carlos Maciel de Oliveira, Marcone 
Felix Barbosa, Vagner Azevedo Simão 

23- Amália M. Marques Diniz, Maria Auxiliadora Rodrigues Maciel

24- José Américo de Almeida Bitencourt, Léa Medeiros da Silva, 
Natalina Assad Lima de Araújo, Paulo Henrique Cirico

25- Fábio Salles Barbosa, Valdir dos Santos Teixeira 

26- Edilma Guimarães de Mello, Talita Hernandes Perelló 

27- Edgar Torres, Luis Gonzaga de Lima, Maria José R. Perissé Alfradique

28- Hércules Antônio de S. Teixeira, Maria Alice Passos de Souza 

29- Bárbara de Montis Nogueira, Bernadete Marques dos Santos, 
Priscila Siqueira S.M. Miranda

30- Aldenir Lima Pimentel, Janecéia Bernado do N. Manoel, Luciene 
Barbosa da Silva, Maria Carolina Dalboni Lemos Amaral

31- Fátima Araújo Macedo Fonsêca, Jaqueline Fonseca Pinto, Lourdes 
Fernandes Ambrósio

Aniversariantes do mês

Outubro
Nova coordenação para 2013/2015

Casais equipistas no hotel Vilarejo em rio das Ostras.

retiro Anual das Equipes de Nossa Senhora 2012
Os casais equipistas do 

Setor Lagos participaram do 
Retiro Anual do Movimento, 
realizado no Hotel Vilarejo, 
em Rio das Ostras, nos dias 
15 e 16 de setembro. 

O evento foi conduzido 
pelo Padre Alan, sacerdote 
conselheiro espiritual da Re-
gião Rio IV.

O Retiro Anual das Equi-
pes de Nossa Senhora con-
siste em um ponto concre-
to de esforço que oferece 

Foto: ENS

Paroquianos participam de retiro espiritual

Dia de Convivência

a oportunidade de cresci-
mento da espiritualidade 
conjugal, carisma do Movi-
mento. O Retiro deste ano 
teve como tema: “Ele vai na 
frente de vocês”.

Preparação
Os participantes inicia-

ram sua preparação para o 
evento no dia 12, com Ado-
ração ao Santíssimo Sacra-
mento na Matriz, dirigida 
pelo Diácono Arildo.

SANTOS DO MÊS
Outubro

01 – Santa Teresinha do Menino 
Jesus (de Lisieux)

02 – Santo Anjo da Guarda
03 – São Dionísio Areopagita
04 – São Francisco de Assis
05 – São Benedito, o Negro
06 – São Bruno
07 – Santa Osita
08 – São João Calábria
09 – São João Leonardo
10 – São Francisco Borja (ou
Bórgia)
11 – Santo Alexandre Sauli
12 – São Guido de Anderlecht
13 – São Daniel e companheiros
14 – São Calisto I
15 – Santa Tereza dÁvila
16 – Santa Margarida Maria
Alacoque
17 – Santo Inácio de Antioquia
18 – São Lucas
19 – São Paulo da Cruz
20 – Santa Maria Bertilla
Boscardin
21 – Santa Úrsula e 

companheiras
22 – São Donato
23 – São João de Capistrano
24 – Santo Antônio Maria
Claret
25 – Santo Antônio de
Sant’Anna Galvão
26 – Santo Evaristo
27 – São Frumêncio
28 – São Judas Tadeu
29 – São Caetano Errico
30 – Retistuta Kafka
31 – Santo Afonso Rodrigues

No próximo mês será con-
cluído o tempo de gestão da 
atual coordenação do MCC 
(Movimento de Cursilhos de 
Cristandade) Setor Cabo Frio. 
Por isso, o Movimento convi-
da os cursilhistas a formarem 
uma chapa para a eleição da 
nova coordenação para o tri-
ênio 2013/2015.

Cinema e 
Escola Vivencial

Já na agenda deste mês 
de outubro estão:

- a 3ª edição do Cinema 
Decolores, no dia 8, segun-
da-feira, com pipoca e refri-
gerante; 

- Escola Vivencial, no 
dia 22, segunda-feira, às 
19h, com a presença do Pe. 
Wellington, com o tema 
“Oração, a arma do cristão”. 

O MCC realizou, nos dias 1 
e 2 de setembro, o Retiro De-
colores. 

O evento teve a presença 
do Pe. Beraldo, da Arquidio-
cese de São Paulo, assessor 
do MCC no Brasil.

Cursilho Jovem Misto

O MCC realizou, nos dias 14, 15 e 16 
de setembro, na casa de Retiros Jesus, 
Maria e José, o Cursilho Jovem Misto, 
sob a coordenação de Dayan Porto, com 
a presença de 40 jovens. 

MCC na Festa Portuguesa

 A equipe do MCC participou da Festa 
Portuguesa de Cabo Frio, de 27 a 30 de 
setembro, na barraca Mosteiro dos Ar-
canjos, onde vendeu delícias da culiná-
ria de Portugal.

Pe. Beraldo no retiro Decolores 

Durante o retiro,  além 
dos momentos de oração, 
confraternização e partilha, 
os participantes tiveram a 
oportunidade de estudar o 
documento Verbum Domini, 
do Papa Bento XVI.

Retiro Decolores

O cursilho jovem misto recebeu jovens de várias 
cidades.

O Encontro de Casais 
com Cristo (ECC) promove-
rá um dia de convivência 
na Casa de Maria, no dia 21 

de outubro, domingo. 
O encontro terá a pre-

sença do casal da Comu-
nidade Católica Canção 

Nova, Marquinhos e Bia. 
Cada casal deverá levar 

um prato para o almoço, 
que será compartilhado.

Um grupo de fieis 
de nossa Paróquia visi-
tou, em Campos do Jor-
dão, SP, a Irmã Agnes, 
ex-paroquiana, antes 
conhecida como Inês, 
que atualmente vive no 
Mosteiro de São João. 

O grupo aproveitou 
a viagem para partici-
par de um retiro espiri-
tual com as monjas be-
neditinas do mosteiro, 
onde ficou hospedado. 

Paróquia comemora Dia da Padroeira do Brasil

Foto: MCC

Foto: Acervo Pessoal

O dia 12 de outubro, 
dia da Padroeira do Brasil, 
e também Dia da Criança, 
será comemorado na Pa-
róquia Nossa Senhora da 
Assunção.

Procissão e Missa

Mais uma vez haverá 
procissão, que este ano 
sairá da Igreja filial de 
Sant´Anna, no bairro Vila 
Nova, rumo à Matriz Auxi-
liar, no Centro da Cidade, 
onde será celebrada Santa 

Foto: Camila Pessanha/PasComMissa.
Confira aprograma-

ção completa no site pa-
roquial:
www.pnsassuncao.org.
br

 Dia das Crianças 
com programação 

especial

 Assim como no ano 
passado, após a Santa 
Missa todas as crianças 
serão convidadas para 
um lanche no pátio ex-



8 Outubro de 2012Outubro de 2012 9

ESPECIAL Concílio Vaticano II faz 50 anos

ATENçãO 
Colaboradores 

do JORNAL SAL E LUZ 
(colunistas, coord. de 

pastorais, movimentos 
e comunidades). 

Prazo para envio de conteú-
dos para a edição de NOVEMBRO: 

dia 15 de OUTUBRO.  
Todo material deve ser enviado 

para:
saleluz@pnsassuncao.org.br

por PasCom

CANTAR 
EM CORAL

     É 
      LEGAL!

Fotos: Divulgação

No dia 11 deste mês, em Roma, será co-
memorado o 50º aniversário da abertura 
do Concílio Ecumênico Vaticano 2º, con-
siderado o mais importante momento da 
vida da Igreja no século 20. 

O Concílio Ecumênico Vaticano II, ce-
lebrado na Basílica de São Pedro, no Va-
ticano, de 11 de outubro de 1962 a 8 de 
dezembro de 1965, em quatro sessões, é o 
21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica.

Na ocasião das comemorações, o Papa 
Bento XVI também dará início ao Ano da 
Fé, que se estenderá até à festa de Cristo 
Rei, 24 de novembro de 2013. 

Embora permanecendo a mesma na 
sua identidade, natureza e missão, com a 
renovação conciliar - que teve a intenção 
de ajudar a Igreja a voltar-se para o mais 
essencial - foi feita a renovação da Liturgia, 
da disciplina e organização da Igreja, da 
formação, vida e missão dos bispos, pres-
bíteros, religiosos e leigos. 

Fonte: CNBB - publicação “Ouçamos o que o Es-
pírito diz à Igreja (cf. Ap 2, 7)”

- Situar as comemorações no contexto atual, a fim de discernir o que 
o Concílio significa hoje para a Igreja.

- Agradecer a Deus pelo Concílio; fazer uma revisão de vida eclesial, 
à luz das grandes instituições e diretrizes dos documentos do Concílio, 
para dar impulso à nova evangelização.

- Voltar às grandes motivações presentes nos documentos prepara-
tórios, escritos pelo Beato João XXIII, e àquelas  presentes nos discursos 
conciliares de Paulo VI, durante o desenvolvimento do Concílio.

- Conhecer e acolher melhor a eclesiologia do Vaticano II em vista da 
renovação da Igreja, de seu revigoramento missionário, da comunhão 
eclesial, do impulso ecumênico e do diálogo com o mundo atual.

- Retomar os textos do Concílio, com uma hermenêutica adequada, 
para interpretar, à luz de suas inspirações, as questões novas, surgidas 
depois dele.

- Avaliar a recepção co Doncílio nas Assembléias do Sínodo dos Bis-
pos, no Código de Direiro Canônico, no Catecismo da Igreja católica e 
nas Conferências Gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe; 
mas também na vida eclesial, em geral, e na ação pastoral das Igrejas 
Particulares.

- Tratar os temas relativos aos 50 anos do Concílio nosprogramas e 
projetos pastorais já existentes.

- Harmonizar essas iniciativas com: as propostas do Ano da Fé, a JMJ 
e as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.

Oração pelas 
comemorações dos

 50 anos do 
Concílio Vaticano II

Divino Espírito Criador, Que encheis 
de vida a face da terra e conduzis a 
Igreja, vós inspirastes a realização 
do Concílio Vaticano II. 

No cinquentenário desse grande 
dom feito à vossa Igreja, concedei 
a nós o mesmo ardor e entusiasmo, 
que inspirou a realização do Con-
cílio. 

Renovai-nos na Fé! 

Alimentados pela Palavra de Deus 
e fortalecidos pela celebração dos 
Santos Mistérios, vivamos em pro-
funda comunhão eclesial e cami-
nhemos na alegria e na esperança.
 
Fieis às vossas inspirações e forta-
lecidos por vossos sete dons, perse-
veremos na busca da unidade entre 
todos os discípulos de Cristo. 

Vossa graça fecunde nosso anún-
cio e testemunho missionário e 
manifeste ao mundo a verdade do 
Evangelho. 

No espírito de diálogo e serviço, que 
de vós procede, saibamos promo-
ver a justiça, o amor e a paz entre 
todos. 
Guiados por vossa luz, caminhemos 
confiantes para o reino da vida sem 
fim, e contemplemos a vós, unido 
ao Filho e ao Pai. 

Amém.

Um concílio é uma assembleia 
solene dos Bispos católicos apos-
tólicos romanos do mundo intei-
ro, convocada pelo Papa, para tra-
tar de assuntos referentes à fé, à 
moral e a questões gerais da vida 
eclesial. 

É um grande acontecimento 
eclesial da mais alta importância 
e significado.

Os Bispos formam, com o Papa, 

o Colégio dos Bispos, que prolon-
ga na história o Colégio Apostó-
lico, formado pelos 12 apóstolos, 
presididos por São Pedro. 

Assim, o Colégio dos Bispos, 
presidido pelo Papa, exerce sua 
autoridade sobre toda a Igreja.

O modelo e a inspiração funda-
mental dos Concílios é a reunião 
dos Apóstolos em Jerusalém, cujo 
relato se encontra nos Atos dos 

Objetivo das comemorações do Cinquentenário:

Apóstolos. 
A decisão a respeito das nor-

mas válidas para os cristãos con-
vertidos do paganismo é assim 
apresentada: “decidimos, o Espírito 
Santo e nós...” (At 15, 28).

O Concílio é um ato da Igreja, 
através do qual o Espírito Santo se 
manifesta; e os ensinamentos do 
Concílio são recebidos como ex-
pressão da vontade de Deus.

O que é um Concílio?

Com a Carta apostólica Porta 
fidei de 11 de outubro de 2011, 
o Papa Bento XVI convocou um 
Ano da Fé, que começa no dia 11 
de outubro 2012, por ocasião do 
50º aniversário da abertura do 
Concílio Ecumênico Vaticano II, e 
vai até o dia 24 de novembro de 
2013, Solenidade de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Rei do Universo.

O Ano da Fé será uma ocasião 
propícia a levar os fieis a compre-
enderem mais profundamente 
que o fundamento da fé cristã é “o 
encontro com um acontecimento, 
com uma Pessoa que dá à vida um 
novo horizonte e, desta forma, o 
rumo decisivo”. 

(...)
O Ano da Fé quer contribuir 

para uma conversão renovada ao 
Senhor Jesus e à redescoberta da 
fé, para que todos os membros da 
Igreja sejam testemunhas credí-

veis e alegres do Senhor ressusci-
tado no mundo de hoje, capazes 
de indicar a “porta da fé” a tantas 
pessoas que estão em busca. Esta 
“porta” escancara o olhar do ho-
mem para Jesus Cristo, presente 
no nosso meio “todos os dias, até 
o fim do mundo” (Mt 28, 20). 

Ele nos mostra como “a arte de 
viver” se aprende “numa relação 
profunda com Ele”. “Com o seu 
amor, Jesus Cristo atrai a Si os ho-
mens de cada geração: em todo o 
tempo, Ele convoca a Igreja con-
fiando-lhe o anúncio do Evange-
lho, com um mandato que é sem-
pre novo. Por isso, também hoje é 
necessário um empenho eclesial 
mais convicto a favor duma nova 
evangelização, para descobrir de 
novo a alegria de crer e reencon-
trar o entusiasmo de comunicar a 
fé”.

Fonte: www.vatican.va
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Vamos pintar o desenho abaixo?

por José Antunes Gonçalves

L V I
Meus irmãos; minhas irmãs.
Louvado seja Deus, por todo bem; 

por toda graça; por todo amor!
Iniciamos nossos relatos, com as 

importantes e atuais notícias de gran-
de interesse para todos nós, mem-
bros da Igreja de Cristo Jesus. Assim, 
lembramos que o mês de “setembro”, 
agora passado, foi o mês da Bíblia. Ma-
ravilha!

Encontramos registrado, que, por 
decisão da “Comissão Episcopal Pasto-
ral, Bíblica e Catequética da CNBB, em 
consonância com proposta do nosso 
Papa Bento XVI, será introduzida em 
nossa Igreja, durante os 4 (quatro) pró-
ximos anos, de 2012 a 2015, como já 
iniciado neste ano, estudo de aprofun-
damento para uma “nova evangeliza-
ção”, sempre no mês da Bíblia (Setem-
bro), estudando-se a cada ano um dos 
Evangelhos: 2012, Evangelho de São 
Marcos; 2013, Evangelho de São Lucas; 
2014, Evangelho de São Mateus; e em 
2015, Evangelho de São João.

Não custa lembrar, que o mês de 
Agosto foi o mês das “vocações”, e que 
este mês, Outubro, o mês das “mis-
sões”. Portanto, “Vocação” (chamado); 
“Bíblia” (Palavra); e “Missão” (engaja-
mento). Perfeita “trilogia” para nosso 
comprometimento com a Igreja de 
Cristo Jesus: conhecer a “Palavra”, aten-
der o chamado e colocar-se à disposi-
ção, sempre pronto, como fiel soldado 
de Cristo para o trabalho de sua vinha. 
O que mais faltaria-nos? Apenas, a nos-
sa vontade, posto que, tudo mais fica-
ria a cargo do Espírito Santo, que tudo 
sabe; tudo realiza! 

A Palavra nos diz: “o Paráclito, o Es-
pírito Santo, que o Pai enviará em meu 
nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e 
vos recordará tudo que vos tenho dito” 
– João 14, 26.  E, ainda: “descerá sobre 
vós o Espírito Santo, e vos dará força, 
e sereis minhas testemunhas” – Atos 
dos Apóstolos 1, 8. Maravilha, irmãos! 
Preparemo-nos! Fiquemos atentos!

Registramos ainda, no mês de Se-
tembro, a cerimônia de posse da Nova 
Mesa Administrativa da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento e de Nos-
sa Senhora da Assunção, ocorrida em 
14.09.2012 para o período adminis-
trativo 2012/2013, tendo sido empos-
sados, os membros de sua nova Mesa 
Administrativa, como Provedores: Da-
mião da Silva Pereira e Edna Gallo; e os 
Vices: Bernardino Lopes Neto e Reny 
do Patrocínio Azevedo, cerimônia que 
foi presidida pelo amado irmão, Diá-
cono Arildo Aguiar, que, com palavras 
de sabedoria destacou em sua mensa-

gem a importância da Irmandade para 
a nossa Igreja no decorrer dos seus 
111 anos de existência,  incentivando 
os irmãos a continuarem sua cami-
nhada com testemunho missionário 
de servos fiéis do Senhor, sobretudo 
quanto ao zelo, respeito e adoração ao 
Santíssimo Sacramento, e inflamado 
amor pela nossa Padroeira Senhora da 
Assunção.

Nota-se, nesses últimos tempos, a 
nossa Igreja cada vez mais viva, com 
seus Movimentos e Equipes de Pas-
torais cada vez mais atuantes, des-
tacando-se os acontecimentos mais 
recentes, o início da nova etapa do 
“Catecumenato” com grande número 
de inscritos; o “Cursilho da Cristanda-
de” com  suas reuniões de vivência es-
piritual; a “Equipe de Nossa Senhora”; 
“Catequese”; “Grupo Jovem”; “Encon-
tro de Casais com Cristo”; “Renovação 
Carismática”, com  seus “retiros” e “mo-
mentos de oração”, sem falarmos no 
“Ministério de Música”; e a beleza do 
“Coral Rainha Assunta” de vozes har-
moniosas, onde se reflete o esmero e a 
eficiência do consagrado Maestro, Pro-
fessor Ruy Capdeville; as Pastorais que 
se dedicam aos projetos sociais de soli-
dariedade e humanização; Pastoral da 
Comunicação e de Evangelização atra-
vés da televisão, rádio e jornal; enfim, 
um verdadeiro exército missionário 
que avança sob o comando incansável 
e persistente dos amados Pastores de 
Cristo, nossos irmãos Sacerdotes. Deus 
seja louvado, por tantos frutos!     

Mas, voltando ainda um pouco, à 
história, continuamos relatando o que 
ocorreu, ainda em 1968.

No mês de Abril, os Sacerdotes 
receberam vários convites para parti-
cipação e bênçãos em cerimônias de 
inaugurações e outras reuniões (como 
estão escritos), por exemplo: da As-
sociação Atlética Cabo-friense para 
bênção de inauguração de sua Sede 
Social; do Lions Clube para participa-
rem da Assembléia Geral de outorga 
de sua Carta Constitutiva; do Rotary 
Clube para posse do seu Conselho Di-
retor; do Tamoyo Esporte Clube para o 
1º, Festival de Cerveja de Cabo Frio que 
seria realizado no referido Clube, en-
fim, verificando-se que outrora havia 
um relacionamento maior, ou ambien-
te, talvez mais propício, de interação 
entre comunidade e os sacerdotes, o 
que é de se louvar, posto que, os sa-
cerdotes, como se espera, devem estar 
mais presentes na convivência com os 
vários segmentos que compõem a so-
ciedade, tais como: os Poderes Consti-

tuídos; Associações Civis; Festividades 
Oficiais da cidade; Eventos nos Clubes 
Sociais e de Serviço; enfim, o que é 
compreensível, como membros que 
passam a pertencer da comunidade 
onde convivem.

Continuando, encontramos, re-
gistrado que, no dia 7 de Junho, Frei 
Felipe viaja para a cidade de “Santa 
Rita” em visita à sua mãe, gravemen-
te enferma. “As notícias não são boas” 
(como está escrito). De fato, já encon-
trara sua mãe sob “tenda de oxigênio” 
(assim está escrito), vindo, a falecer 
em 4 de Novembro, quando no dia 06, 
celebrou-se missa por sua alma. Que 
Deus a tenha em sua glória (como está 
escrito)! 

Um detalhe: com relação à cida-
de de “Santa Rita”, como não havia 
qualquer referência sobre o Estado da 
Federação onde está localizada, pro-
curamos na “internet” e encontramos 
cidade de “Santa Rita” em 12 Estados 
da Federação, sendo que, só no Estado 
de Minas Gerais têm 6 municípios com 
o nome de “Santa Rita”.

Vejam vocês: propondo-nos a 
resgatar a história da nossa Igreja, em 
Cabo Frio, acabamos por adentrar na 
história de outras localidades, e com 
isso, aprendemos um pouco mais. 
Tudo história!

No dia 15 de Junho do mesmo ano, 
ocorreu a 3ª. Páscoa dos empregados 
da Companhia Nacional de Álcalis, 
registrando-se a presença do nosso 
Arcebispo, à época, Dom Antonio de 
Almeida Moraes, especialmente convi-
dado para aquela celebração. Esse foi 
um acontecimento do qual nos lem-
bramos, posto que, éramos nós tam-
bém empregados daquela Empresa, 
onde trabalhamos por 28 anos.

No dia 26 do mesmo mês, o ani-
versário desse Amado Pastor, Dom 
Antonio, em Niterói. Os três Sacerdo-
tes da nossa Paróquia, Frei Euclydes, 
Frei Felipe e Frei Almir, fizeram-se pre-
sentes em seu aniversário, viajando 
de “Vemaguete” (como está escrito). 
“Vemaguete” fora o veículo adquirido 
pela Paróquia, conforme já havíamos 
mencionado no capítulo anterior (uma 
aventura empreendida pelos três sa-
cerdotes já que o “veículo” não inspi-
rava muita firmeza para essa viagem;) 
- assim escrito.

Ficamos por aqui como sempre di-
zemos, atendendo ao pequeno espaço 
de que dispomos, mas com espírito 
animado para proseguirmos no próxi-
mo capítulo.

Deus os abençoe! Amém! 

A Banda Santa Helena, 
a mais antiga de Cabo Frio, 
completou 75 anos. 

Tudo começou no final 
dos anos 30, quando um 
grupo de músicos lidera-
dos por Clodomiro Guima-
rães de Oliveira se reuniu 
para formar a banda. 

Por cerca de 20 anos, 
foi regida por Jessé Corrê-
ia de Menezes, que havia 
entrado para a banda com 
apenas 14 anos, tocando 
trombone. 

Hoje, seu filho Jessé 
Corrêia de Menezes Filho 
segue a tradição familiar, 
à frente da Sociedade Mu-
sical Santa Helena, que dá 
suporte à banda com aulas 
gratuitas, além de disponi-
bilizar material didático e 
instrumentos. 

O grupo musical possui 
uma orquestra para bai-
les e outra de choro. Além 
disso, participa de eventos 
culturais. 

No histórico da banda, 
consta a participação de 
vários músicos que tam-
bém tocaram na Banda do 
Corpo de Bombeiros do 
Rio de Janeiro e na Polícia 
Militar de Niterói.

Sua sede fica na Av. 13 
de novembro,nº 282, no 
Centro.

Banda Santa Helena comemora 75 anos
Fotos: Divulgação

Trajetória de sucesso

Em 2006 a Banda se 
apresentou na Sala Cecília 
Meireles, na II Maratona 
de Bandas do Estado do 
Rio de Janeiro. Também se 
apresenta todos os anos 
nas festas religiosas e co-
memorativas na região. 

A Banda ganhou o prê-
mio oferecido pelo Minis-
tério da Cultura (Funarte) 
em 2009 pela segunda vez. 

Comemorações

Nas comemorações de 
aniversário, dia 7 de setem-
bro, é feito o hasteamento 
da bandeira brasileira no 
pátio do clube. 

Memória Fazendária 
de Cabo Frio

é registrada em site
 

A população de Cabo 
Frio e os internautas em 
geral já podem ter acesso 
a toda história da cidade 
por meio do site Memória 
Fazendária.

Estão disponíveis dados 
históricos e atuais, como 
por exemplo, os nomes de 
todos os vereadores que já 
ocuparam a Câmara Muni-
cipal de 1830 a 2012, lista 
dos patrimônios de Cabo 
Frio, fotos, livros paleogra-
fados, dentre outras infor-
mações.

O site foi lançado pela 
Secretaria Municipal de 
Fazenda de Cabo Frio e é 
fruto do projeto Memória 
Fazendária, iniciado em 
2001, que tem autoria, co-
ordenação, paleografia e 
pesquisa de Margareth Sil-
va Rodrigues Alves.

O endereço eletrônico é: 
www.paleografia.com.br

Outro gesto foi inte-
grado às comemorações 
dessa data: depois de um 
acidente com a banda – 
no qual alguns integrantes 
foram atropelados, par-
te deles com ferimentos 
graves – a banda passou 
a tocar sempre pelas ma-
nhãs de seu aniversário 
no Cemitério Santa Izabel, 
em homenagem póstuma 
aos maestros e integrantes 
que fizeram parte de sua 
história. No caminho de 
volta ao clube, percorrem 
as ruas da cidade, paran-
do em frente às casas de 
maestros, ex-maestros e 
membros da banda.

 Fonte:
www.cabofrioturismo.com.br

2 de outubro: 
dia  dos Santos Anjos 

da Guarda

Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.

Senhor Deus, Todo-poderoso, 
criador do céu e da terra. Louvo-
res Vos sejam dados por todos os 
séculos dos séculos. Assim seja.

Senhor Deus, que por vossa imen-
sa bondade e infinita misericór-
dia, confiaste cada alma humana 
a cada um dos anjos de vossa 
corte celeste, graças vos dou por 
essa imensurável graça. Assim 
confiante em vós e em meu santo 
anjo da guarda, a ele me dirijo, 
suplicando-lhe velar por mim, 
nesta passagem de minha alma, 
pelo exílio da Terra.

Meu santo anjo da guarda, 
modelo de pureza e de amor a 
Deus, sede atento ao pedido que 
vos faço. Deus, meu criador, o So-
berano Senhor a quem servis com 
inflamado amor, confiou à vossa 
guarda e vigilância a minha alma 
e meu corpo; a minha alma, a fim 
de não cometer ofensas a Deus, 
o meu corpo, a fim de que seja 
sadio, capaz de desempenhar as 
tarefas que a sabedoria divina 
me destinou, para cumprir minha 
missão na terra.

Meu santo anjo da guarda, velai 
por mim, abri-me os olhos, dai-
me prudência em meus caminhos 
pela existência. Livrai-me dos ma-
les físicos e morais, das doenças e 
dos vícios, das más companhias, 
dos perigos, e nos momentos de 
aflição, nas ocasiões perigosas, 
sede meu guia, meu protetor e 
meu guarda, contra tudo quanto 
me cause dano físico ou espiri-
tual.

Livrai-me dos ataques dos 
inimigos invisíveis, dos espíritos 
tentadores.

Meu santo anjo da guarda, 
protegei-me.

São Francisco de Assis, 
rogai por nós.

A banda em apresentação do coreto da Pça Porto rocha.
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Igreja de São Benedito, Cabo Frio

Paz e Bem! É essa a saudação 
que nos faz identificar aqueles 
que se afeiçoam a São Francisco 
de Assis.

Em Cabo Frio, dois grupos im-
primem seu modo de vida: a Con-
gregação das Irmãs Franciscanas 
do Sagrado Coração de Jesus e a 
Ordem Franciscana Secular.

Irmãs Franciscanas do 
Sagrado Coração de Jesus

A presença das Irmãs francisca-
nas em Cabo Frio é antiga e mar-
cante. Foi a assistência às crianças 
desamparadas, que era o foco ini-
cial da congregação, que fez com 
que ela assumisse sua presença 
em Cabo Frio junto às crianças. 

A partir de 1921, “com os ape-
los de novos rumos da educação 
no Brasil”, a congregação, então, 
passou a atuar na educação, como 
explica a Ir.Mônica Maria de Sou-
sa, Ministra Geral da Congregação 
das Irmãs Franciscanas do Sagra-
do Coração de Jesus.

Vocações

Na cidade, a congregação 
também já promoveu encontros 
vocacionais. “A história de Cabo 
Frio com Irmãs que marcaram a 
caminhada de Igreja com encon-
tros vocacionais, como Ir. Maria 
de Lourdes Mendes, Ir. Ana Lúcia 
Medeiros, precisa ser reacendi-
da com a participação de nossas 
Irmãs que  hoje estão na missão 
nesta cidade linda e acolhedora, e 
também com as pessoas que sen-
tem este chamado de Deus de ser 
um agente vocacional junto aos 
jovens”, afirma a religiosa.

A presença franciscana em Cabo Frio

Desafios

Viver o carisma franciscano em 
um mundo consumista e hedo-
nista é um dos maiores desafios, 
segundo ela.

“É um desafio que a cada dia 
nos desinstala e nos faz buscar 
nas nossas fontes primeiras nos-
sa identidade e comunhão com a 
Igreja”, explica a Irmâ Mônica. 

A modernidade, segundo ela, 
exigiu algumas mudanças na con-
gregação. “O caminho é o mesmo, 
o que muda é o jeito de caminhar. 
Junto às crianças, por exemplo, 

com as exigências do Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA), não 
temos mais o regime de internato, 
ponto forte em nossa história, mas 
continuamos com a opção pelo 
pobre através de projetos sociais, 
creches, para que, somando com a 
educação humanizada em nossos 
colégios, possamos contribuir para 
um mundo melhor, com a esperan-
ça que cada criança e  adolescente, 
possa ser um construtor de uma 
nova história, como cristão com-
prometido”, finaliza a Madre.

Por Maria Lúcia Menezes

Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus e 
Ordem Franciscana Secular imprimem o carisma de Francisco de Assis

Antes denominada de Ordem 
Terceira de São Francisco, a Or-
dem Franciscana Secular tem suas 
origens no século XIII, quando 
leigos manifestaram o desejo de 
seguir os passos de São Francisco 
de Assis, seu fundador e fonte de 
inspiração. 

A missão da OFS, preferen-
cialmente, é atender à família, ao 
mundo do trabalho, à promoção 
da justiça, defesa da ecologia e à 
inserção nas pastorais. 

É uma escola de cidadania, de 
santidade e um celeiro de voca-
ções religiosas e sacerdotais. Por 
sua vez, a formação de um fran-
ciscano secular compreende um 
período de iniciação, de formação 
inicial e a formação permanente. 

As principais atividades realiza-
das são visitas aos enfermos e ora-
ções em casas de famílias. 

Além disso, o grupo também se 
reúne para adoração e reflexão da 
Palavra. 

A vivência dessa escola se 
baseia em incutir nos alunos o 
carisma franciscano, dando tes-
temunho de pessoa: idealista, re-
novadora, criativa, cortês, alegre, 
amável, ecológica, amiga, solidá-
ra, de paz.

Para participar da Ordem Fran-
ciscana Secular e obter mais infor-
mações, é necessário procurar a 
Secretaria Paroquial e entrar em 
contato com a coordenação. 

Por Jéssica de Oliveira 
Lia Navarro

Ordem Franciscana Secular
Foto: Divulgação

A Igreja de São Benedito está localizada 
no largo do mesmo nome, no bairro da Pas-
sagem.

Através da provisão de 9 de abril de 1761, 
o morador de Cabo Frio, João Botelho da 
Ponte, foi autorizado a construir a Igreja e 
doou o patrimônio de uma “morada de casas 
e os foros de outras que se fizeram em ter-
reno pertencente a mesma capela” para sua 
conservação.

Falecido o fundador, os moradores do 
bairro tomaram para si a administração do 
templo, onde faziam celebrar o Santo Ofício 
nos dias de preceito. 

No dia do padroeiro do bairro, os fieis 
saem às ruas com a imagem do santo e parti-
cipam da Santa Missa na comunidade.

 Na Capela de São Benedito, são celebra-
das Santas Missas na segunda quinta-feira do 
mês, às 19h30min; e Culto seguido de louvor 
às quartas-feiras, às 19h30min. Também são 
realizadas na Capela as reuniões da Legião 
de Maria, às quartas-feiras, às 16h.

Um dos san-

tos mais queri-

dos e cuja de-

voção é muito 

popular no Bra-

sil. Cultuado ini-

cialmente pelos 

escravos negros, 

por causa da cor 

de sua pele e de 

sua origem - era 

africano e negro -, passou a ser amado por 

toda a população como exemplo da humilda-

de e da pobreza. 

Benedito Manasseri nasceu em 1526, na 

pequena aldeia de São Fratelo, em Messina, 

na ilha da Sicília, Itália. Era filho de africanos 

escravos vendidos na ilha. O seu pai, Cristófo-

ro, herdou o nome do seu patrão, e tinha se 

casado com sua mãe, Diana Lancari. 

O casamento foi um sacramento cristão, 

pois eram católicos fervorosos. Considerados 

pela família à qual pertenciam, quando o pri-

mogênito Benedito nasceu foram alforriados 

junto com a criança, que recebeu o sobreno-

me dos Manasseri, seus padrinhos de batismo. 

Cresceu pastoreando rebanhos nas monta-

nhas da ilha e, desde pequeno, demonstrava 

apego a Deus e à religião.

 Aos 21 anos, ingressou entre os eremitas da 

Irmandade de São Francisco de Assis, fundada 

por Jerônimo Lanza sob a Regra franciscana, 

em Palermo, capital da Sicília. E tornou-se um 

religioso exemplar, primando pelo espírito de 

oração, pela humildade, pela obediência e 

pela alegria numa vida de extrema penitência. 

Quando o fundador faleceu, em 1562, o 

papa Paulo IV 

extinguiu a Ir-

mandade, or-

denando que 

todos os inte-

grantes se jun-

tassem à verda-

deira Ordem de 

São Francisco de 

Assis. Benedito 

escolheu o Con-

vento de Santa Maria de Jesus, também em 

Palermo, onde viveu o restante de sua vida. 

Ali exerceu as funções mais humildes, ga-

nhando fama de santidade pelos milagres que 

se sucediam por intercessão de suas orações. 

Morreu, no dia 4 de abril de 1589, como um 

simples frade franciscano, em total desapego 

às coisas terrenas e à sua própria pessoa, ape-

nas um irmão leigo gozando de grande fama 

de santidade, que o envolve até os nossos dias. 

Foi canonizado em 1807, pelo papa Pio VII. 

Seu culto se espalhou pelos quatro cantos do 

planeta. Em 1652, já era o santo padroeiro de 

Palermo, mais tarde foi aclamado santo padro-

eiro de toda a população afro-americana, mas 

especialmente dos cozinheiros e profissionais 

da nutrição. 

E mais: na igreja do Convento de Santa 

Maria de Jesus, na capital siciliana, venera-se 

uma relíquia de valor incalculável: o corpo do 

“santo Mouro”, profetizado na infância e ainda 

milagrosamente intacto. 

Assim foi toda a vida terrena de são Benedi-

to, repleta de virtudes e especiais dons celes-

tiais provindos do Espírito Santo.

O Santo Mouro
Fotos: Frederico Santa Rosa e Marcos Silva

TURISMO



14        Outubro de 2012 15Outubro de 2012

O eleitor e a abelha

Projeto Simples  Mente

Foto: Divulgação

Maionese de Forno
Foto: Divulgação

Ingredientes:

• 1 kg de batatas cozidas em água e 
sal e amassadas 

• 500 g de peito de frango cozido 
com temperos e desfiado 

• 4 gemas 
• 1 xícara (chá) de miolo de pão 
• 2 xícaras (chá) de maionese (1 1/2 

para a massa e 1/2 xícara para as cla-
ras) 

• 1/2 xícara (chá) de ervilha fresca 
• 1/2 xícara (chá) de cenoura picada 

e cozida 
• 1/2 xícara (chá) de azeitonas pica-

das 
• Sal e pimenta do reino a gosto 
• 1 colher (sopa) de salsa picada 
• 4 claras em neve

Modo de preparo:

Misture as batatas, o frango, as ge-
mas e o pão. Coloque 1 1/2 xícara (chá) 
de maionese. Adicione a ervilha, a ce-
noura, as azeitonas e tempere com sal, 
pimenta do reino e salsinha. 

Despeje num refratário untado e 
polvilhado com farinha de rosca. Re-
serve. Bata as claras em neve, junte 
1/2 xícara (chá) da maionese delicada-
mente. Cubra a batata e leve ao forno 
médio pré-aquecido por 15 min mais 
ou menos ou até dourar ligeiramente.

Envie você também sua receita para: 

saleluz@pnsassuncao.org.br

Existem muitas formas de ouvir 
as mensagens que Deus nos trans-
mite. Uma delas é a leitura e inter-
pretação das Sagradas Escrituras, 
outra são as palavras dos pontífices, 
que fazem a ponte entre a vida na 
Terra e a divina. Outra delas, bas-
tante interessante, é a observa-
ção da natureza, pois Deus criou 
a natureza. Aliás, amar a Deus é, 
também, amar a natureza, criada 
por Ele.

Nós, humanos, devíamos 
aprender mais com os animais. 
Eles muito podem nos ensinar. A 
abelha é um inseto bem interes-
sante. Além de produzir o conhe-
cido e delicioso mel, tem um com-
portamento de defesa curioso, 
a picada, ou ferroada. O interes-
sante nessa atitude de defesa das 
abelhas é o fato de que ela morre 
mais ou menos trinta minutos 
depois de atacar sua vítima. O que 
nos deixa intrigados é o que ela está 
defendendo, se após alguns minutos 
ela virá a morrer? Ela está defenden-
do sua vida? É provável que não, pois 
virá a padecer do mesmo jeito.

Na verdade, ao picar, a abelha 
quer dizer: “não se meta com as 
abelhas, pois elas têm um ferrão po-
deroso”. Ou seja, a abelha pica, en-
tregando sua vida, para proteger a 
comunidade das abelhas; não para 
proteger sua vida, que chegará ao 
fim com o ataque, mas para prote-
ger sua espécie.

Ao contrário das abelhas, nós 
humanos, temos dificuldade de 
nos doarmos pelo bem social, salvo 
quando acontecem as grandes ca-
tástrofes, que por um pequeno pe-
ríodo de tempo, todos se mobilizam 
para ajudar o próximo. 

Freud acreditava que a saúde da 
sociedade depende da renúncia de 
prazeres pessoais por parte de seus 
integrantes; uma renúncia além do 
que a maioria pode suportar. O que 
faz com que essa maioria vise inte-
resses próprios, em contrapartida 

dos interesses comuns necessários 
para o bem da comunidade.

Mas, onde entra o eleitor nes-
sa história toda? O que podemos 
aprender com o comportamento 
desse inseto? Assim como as abe-
lhas, nosso comportamento deveria 
estar mais voltado para a salvação e 
o bom funcionamento de nossa so-
ciedade. Porém, o que estamos pre-
senciando são eleitores que aplicam 
seu voto na intenção de defender 
interesses pessoais, e não os interes-
ses da comunidade. As abelhas en-
tregam a vida por sua sociedade, e 
nós não conseguimos entregar nem 
nosso voto.

Você que é eleitor, faça uma aná-
lise dos reais motivos pelos quais 
você escolheu esse ou aquele candi-
dato. Analise se você está próximo 
do comportamento das abelhas ou 

se deixou-se corromper. 
 Nós costumamos ver o noti-

ciário e ficarmos indignados com a 
onda de corrupção que assola nos-
so país, mas a corrupção pode estar 
dentro de nossa própria casa. Como 
eu já falei em outra oportunidade, 

políticos não vêm de outro plane-
ta, são pessoas do povo, o que me 
faz pensar que a corrupção não é 
um “privilégio” dos políticos, mas 
algo enraizado em nossa popula-
ção.

No dia 26 de agosto, na mis-
sa das 18 horas, o Padre Douglas 
Fontes, Reitor do Seminário São 
José de Niterói, em sua homilia, 
chamou a atenção justamente 
para isso. A sabedoria do sacer-
dote tentou nos conscientizar 
para o fato de que não devería-
mos aplicar nosso direito de votar 
em interesses próprios, que deve-

ríamos pensar no que será melhor 
para a comunidade. Infelizmente, 
conversando com muitas pessoas 
que se dizem católicos, percebi que 
para elas essas palavras do padre 
não tiveram efeito, pois continuam 
com o posicionamento de aplicar 
seu voto para se beneficiarem de al-
guma forma.

Se as palavras do Reitor não fo-
ram suficientes para conscientizá-lo, 
vamos ouvir a mensagem que o pró-
prio Deus passa através da nature-
za, do comportamento das abelhas. 
Nem é necessário entregar a vida 
pela sociedade, apenas o voto.

Coloco à disposição para os leito-
res, meu e-mail, para dúvidas e su-
gestões de assuntos para abordar-
mos. (felipenigri@hotmail.com)

Luis Felipe Nigri
Coordenador do projeto Simples-

mente.

A CNBB Regional Leste 1 
promoveu o 4º Seminário de 
Comunicação (SECOM-Rio) do 
Estado do Rio de Janeiro, com 
o tema “Comunicação e Igreja: 
comunicando pela rede e em 
rede”. 

O evento, realizado no dia 2 
de setembro, no Rio de Janeiro, 
reuniu mais de 160 agentes de 
10 dioceses do Rio de Janeiro.

O encontro teve como palestran-
tes o Técnico em Informação, Alexan-
dre Rangel, que abordou as diferenças 
entre comunicar em rede e comunicar 
pela Rede; e o assessor da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Comunica-
ção da CNBB, Padre Clóvis Melo, que 
falou sobre a Rede de Informática da 
Igreja no Brasil (RIIBRA).

Arquidiocese de Niterói no evento

A Arquidiocese de Niterói teve pre-
sença marcante no 4º Secom Rio, com 
a participação dos profissionais do Se-

A Arquidiocese  de Niterói pro-
moveu o II Encontro de Jornalistas.

O evento aconteceu no dia 13 
de setembro, na sede da Mitra Ar-
quidiocesana.

Com o tema “O Jornalismo nas 
mídias eclesiais e laicas”, o encontro 
reuniu profissionais do Jornalismo 
e agentes da Pastoral da Comuni-
cação de toda a Arquidiocese.

A mesa foi composta por: Lisan-
dro Violante, da Rádio CBN: Ales-
sandra Cruz (PUC Rio); Cláudia Brito 
(jornal Testemunhos da Fé, da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro); Odilon Jú-
nior (Super Rádio Tupi); Nélio do Am-
paro (Rádio Anunciadora); Lira Fraga 
(TV Record); e Leanna Scal (Web TV 

PasCom participa do 4º Secom Rio, da CNBB

tor Arquidiocesano de Comunicação, 
além dos agentes pastorais do Vicaria-
to Oceânico, do Vicariato Niterói e do 
Vicariato Lagos.

O evento foi encerrado com Missa 
presidida pelo Arcebispo do Rio de Ja-
neiro, Dom Orani João Tempesta. 

“Assim como fomos chamados a 
anunciar o Evangelho em nossa vida 
comum, somos também convidados, 
hoje, com as possibilidades da vida 
moderna, a evangelizar no mundo 
chamado virtual”, afirmou o arcebispo.

II Encontro de Jornalistas da Arquidiocese de Niterói

Redentor)
O vídeo sobre este evento está dis-

ponível no site:
www.pnsassuncao.org.br/multimidia

No Encontro, profissionais de diver-
sos veículos

Agentes da PasCom da Arquidiocese 
de Niterói com Dom Orani Tempesta

Foto: Camila Pessanha/PasCom

Foto: SeCom/Arquidiocese

Comunicado aos Acólitos, MESC’s, 
coroinhas e demais ministros leigos 

Aos prezados Acólitos, MESC’s, 
coroinhas e demais ministros lei-
gos da Arquidiocese de Niterói,

Paz e Bem!
A ajuda de vocês em nossas pa-

róquias é muitíssimo necessária e 
sem vocês não teríamos celebra-
ções tão bonitas e bem prepara-
das.

Todavia, levando em conside-
ração o grande número de vocês, 
informamos que nas celebrações 
litúrgicas presididas por nosso Ar-
cebispo, em âmbito arquidiocesa-
no, gostaríamos de contar apenas 
com o auxílio dos ministros da Pa-
róquia onde a celebração aconte-
cerá.

De modo que, os ministros de 
outras paróquias são convidados a 
participar com os demais fiéis, não 
havendo necessidade de trazerem 
consigo túnicas, opas ou similares.

Caso haja necessidade, os ceri-
moniários da Arquidiocese entra-
rão em contato com os seus coor-
denadores solicitando a sua ajuda 
e orientando o que se deverá fazer.

Despeço-me saudando a cada 
um no Senhor,

Por mandato do Senhor Arce-
bispo,

Pe. Antonio Paes

por  SeCom/Arquidiocese de Niterói

A Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) lançou uma 
iniciativa inédita de evangelização 
para crianças de 2 a 8 anos. 

O projeto chamado “Anjinhos 
do Brasil” é uma plataforma mul-
timídia baseada em sete persona-
gens infantis em forma de anjos. 

Cada um deles recebe o nome 
de uma virtude humana e, por 
meio de músicas, orações criadas 
especialmente para eles e histó-
rias ilustradas, transmitem os va-
lores da Igreja à nova geração de 
católicos. 

O site anjinhosdobrasil.com.br 
apresenta personagens de forma 
interativa, com músicas e jogos. A 
turma Anjinhos do Brasil tem ain-
da livros, adesivos e cartões. 

Os primeiros personagens re-

CNBB lança plataforma para evangelização infantil

ceberam nomes de virtudes – Co-
ragem, Generosidade, Gentileza, 
Modéstia, Paciência, Presteza e 
Simplicidade – e vão contar histó-
rias da Bíblia e da vida dos santos. 

Texto e Ilustração: CNBB



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 
                   

Você pode acessar
a Rádio Ave Maria FM pelo site: 
www.pnsassunao.org.br

E também participar da programação ao 
vivo pelo Facebook da Paróquia: 
www.facebook.com/paroquia.assuncao


