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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:

Já iniciado o Ano 
da Fé proclamado 
pelo Papa Bento XVI, 
iniciamos nossa edição 
com as atividades  que 
serão promovidas  sobre 
esse tema nos próximos 
meses, nos âmbitos 
vicarial e paroquial.

Também trazemos 
um pouco da história 
dos sete novos santos 
da Igreja católica, 
canonizados no mês 
passado por Bento XVI.

Nesse mês em que 
proclamamos Nosso Se-
nhor Jesus Cristo Rei do 
Universo, trazemos uma 
reflexão sobre esta data.

Temos, ainda, uma 
homenagem à nossa 
cidade, que completa 
397 anos, um lugar de 
natureza privilegiada 
e com uma história 
que tem a marca da 
religiosidade.

Como todos os 
meses, a edição traz 
as nossas colunas de 
turismo, culinária, arte 
e cultura, entre outras,  
além das notícias sobre 
os acontecimentos mais 
relevantes da nossa 
paróquia.

Ao longo desse mês, 
proclamemos Cristo 
Rei do Universo, uma 
autoridade que brota do 
amor.

Um mês abençoado 
para todos!

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: segundas-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

ATENção 
Colaboradores 

do JORNAL SAL E LUZ 
(colunistas, coord. de 

pastorais, movimentos 
e comunidades). 

Prazo para envio de conte-
údos para a edição de DEZEM-
BRO: dia 15 de NOVEMBRO.  

Todo material deve ser envia-
do para:

saleluz@pnsassuncao.org.br

Local: Igreja Matriz Histórica de Nossa Senhora da Assunção

Programação Paroquial 

Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, serão pro-
movidos retiros sobre o tema. Confira a programação:

Em novembro: 
Retiro dos Acólitos do Vicariato Lagos  
Será realizado, no dia 11 de novembro, domingo. O 

evento será na Casa de Maria, das 8h às 17h. No encontro 
haverá adoração ao Santíssimo Sacramento e palestra 
cujo tema será “O Ano da Fé”.

Em dezembro: 
Retiro Paroquial. Inscrições abertas.
O Setor Juventude da Paróquia Nossa Senhora da As-

sunção promoverá um retiro paroquial sobre o Ano da 
Fé, tendo como tema a passagem do apóstolo Pedro: I Pe 
3, 15; e como lema “Fortalecei a vossa fé” (Ef 6, 16).

As inscrições já podem ser feitas na secretaria paro-
quial, de terça a sexta-feira, das 9 às 13h e das 14h às 18h, 
e no sábado, das 9h às 12h.

O encontro, aberto a toda a comunidade, acontecerá 
no dia 16 de dezembro, domingo, na Casa de Maria, das 
9h às 18h, encerrando com Santa Missa.

Paróquia promove retiros sobre o Ano da Fé

Diversas atividades 
marcam o calendário do 
Ano,entre as quais estão 
aquelas que o Papa vai 
presidir.

2012

20 de dezembro até 
maio de 2013 - exposição 
sobre o Ano da Fé no Cas-
telo Santo Ângelo uma.

2013

25 e 26 de fevereiro - 
Em Roma, um congresso 
internacional debaterá o 
tema “São Cirilo e São Me-
tódio entre os povos esla-
vos”.

18 de maio - Vigília de 
Pentecostes presidida pelo 
Papa com a participação 
dos Movimentos eclesiais.

2 de junho - Na Festa 
do Corpo de Deus, o Papa 
presidirá a solene adora-
ção eucarística.

22 de junho - Um gran-
de concerto na Praça de 
São Pedro vai celebrar o 
Ano da Fé.

23 a 28 de julho - JMJ
29 de setembro - Bento 

XVI recordará 20 anos da 
publicação do Catecismo 
da Igreja Católica.

13 de outubro - O Papa 
presidirá uma celebração 
em honra de Nossa Senho-
ra, com a participação das 
associações marianas.

24 de novembro - Cele-
bração de encerramento.

Por meio da carta Porta Fidei, o papa Bento XVI pro-
clamou o Ano da fé para o período de 11 de outubro de 
2012 a 24 de novembro de 2013.

O Ano da Fé tem por objetivo intensificar a reflexão 
sobre a fé, sua celebração e testemunho, aumentando a 
alegria de crer e o compromisso de evangelizar (cf. PF, 9).

Foto: Divulgação
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Foto: Divulgação

Fotos: PasCom

No dia 21 de outubro, o 
Papa Bento XVI proclamou 
sete novos santos da Igreja 
Católica.

Em seu discurso, falou 
sobre as quatro santas – 
entre as quais está, pela 
primeira vez, uma mulher 
ameríndia – e os três san-
tos, afirmando que eles “vi-
veram consagrados a Deus 
e ao serviço generoso de 
seus irmãos”.

As novas santas são: a 
espanhola Maria do Car-
men Sallés e Barangueras 
(1948-1911), fundadora da 
ordem Religiosas Concep-
cionistas; a freira alemã 
María Anna Aposte (1838-
1918), da Terceira Ordem 
de São Francisco de Sira-
cusa de Nova York, conhe-
cida como Madre Mariana 
de Molokai; a leiga Cata-
lina Tekakwitha (1656-
1680), filha de dois índios 
americanos, e a também 
leiga alemã Anna Schaffer 
(1882-1925).

Também foram cano-
nizados: o jesuíta francês 
Jaime Berthieu (1838-
1896), o leigo e mártir fi-
lipino Pedro Calungsod 
(1654-1672) e o sacerdote 
italiano Giovanni Battis-
ta Piamarta (1841-1913), 
fundador da Congregação 
da Sagrada Família de Na-
zaré e das Irmãs Humildes 
Servas do Senhor.

Igreja Católica tem 
sete novos santos

Em seus quase oito 
anos de pontificado, Bento 
XVI já proclamou 44 santos 
e mais de 600 beatos.

A primeira 
santa ameríndia

Catalina Tekakwitha, co-
nhecida como “o Lírio dos 
Mohawks”, foi a primeira 
ameríndia convertida pe-
los jesuítas no final do sé-
culo XVII, e é considerada 
um exemplo para a Igreja 
católica de todo o conti-
nente americano.

Cerca de 1.500 peregri-
nos canadenses, majorita-
riamente aborígenes, as-
sistiram à canonização da 
santa. Ela era algonquina 
por parte de mãe e moha-
wk por parte de pai, e mor-
reu aos 24 anos, quando 
vivia em um território per-
to de Montreal, atualmen-
te pertencente aos EUA.

Santa Catalina Tekakwitha

De 25 
de novem-
bro a 16 de 
d e z e m b r o 
a Igreja do 
Brasil realiza 
mais uma 
Campanha 
para a Evan-
g e l i z a ç ã o 
(CE), como 
acontece to-
dos os anos 
no tempo 
litúrgico do 
A d v e n t o 
,que ante-
cede o Natal 
do Senhor. 

A CE ini-
cia no do-
mingo de Cristo Rei e se-
gue até o 3º domingo do 
Advento, associando a 
Encarnação do verbo e o 
nascimento de Jesus com 
a missão permanente da 
Igreja que é evangelizar. 

A campanha deste ano 
tem como fundamento bí-
blico “Eu vi e por isso dou 
testemunho: Ele é o filho 
de Deus” (Jo 1,34).

O que é a Campanha 
da Evangelização

A CE foi criada, em 1998 
pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
com objetivo de desper-
tar o compromisso com 
a evangelização e com a 

Campanha da Evangelização

Oração da 
Campanha 

para a Evangelização

Ó Deus, 
quisestes que
 a vossa Igreja
fosse no mundo
o sacramento da salvação
para todas as nações,
a fim de que 
a obra do Cristo que vem
continuasse até 
o fim dos tempos.
Derramai 
o Espírito prometido,
para que aumente 
em nós o ardor 
da evangelização
e faça brotar nos corações 
a resposta da fé.
Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

sustentação das pastorais.
A CE não se resume à 

coleta de recursos. A Evan-
gelização precisa contar 
com apoio de muitos para 
mobilizar a solidariedade 
na Evangelização para que 
as necessidades da própria 
comunidade possam ser 
percebidas, e um serviço 
concreto possa ser realiza-
do como: animação litúrgi-
ca, catequese, promoção 
dos pobres, colaboração fi-
nanceira – o dízimo – para 
a manutenção da infraes-
trutura da própria diocese.

Na 50ª Assembleia Geral 
dos Bispos do Brasil, que 
aconteceu em abril deste 
ano, em Aparecida (SP), 
foi decidido que os enve-

lopes para coletas não se-
riam mais distribuídos pela 
CNBB. Com isso, os envelo-
pes foram disponibilizados 
para download, no site da 
CNBB, com os demais sub-
sídios da CE 2012.

O valor angariado pela 
coleta nacional para a 
evangelização constitui o 
Fundo para a Evangeliza-
ção que é administrado 
pela Comissão para Assun-
tos Financeiros da CNBB, e 
é destinado a apoiar as es-
truturas da Igreja e a ativi-
dade evangelizadora. 

o slogan deste ano “Evangeli.Já” leva 
as pessoas a refletirem fora de um lu-
gar comum.

Foto: Divulgação

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                 

SANGUE 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 

SANGUE 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 

SANGUE 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 

SANGUE 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

Todas as segundas-fei-
ras, às 15h, os fieis podem 
participar da Missa pela 
Saúde do Corpo e da Alma. 
Depois de seis meses sen-
do celebrada na igreja 
matriz histórica de Nossa 
Senhora da Assunção, a 
missa passou a acontecer 
na igreja matriz auxiliar.

A mudança se deu por 
conta da grande participa-
ção de fieis, que lotavam 
a tricentenária e pequena 
igreja e que agora são aco-

Missa pela Saúde
do Corpo e da Alma

Celebração passa a ser na Matriz Auxiliar

lhidos no espaço da nova 
matriz, com capacidade 
para duas mil pessoas.

A Missa pela Saúde do 
Corpo e da Alma começou 
a ser realizada na Paróquia 
em abril deste ano, sempre 
com um grande número 
de fieis em busca de bên-
çãos para sua vida e a vida 
de seus familiares.

Nesse mesmo dia da 
semana, há também a ce-
lebração das 7h30min, na 
igreja matriz histórica.

A celebração reúne fieis de várias comunidades.

Fotos: Camila Pessanha/PasCom

“Eu queria muito uma Missa em horário 
em que pudesse participar despreocupa-
da, sem pensar nos meus compromissos. 
Venho sempre por amor a Jesus Cristo” - 
Maria Nogueira

“Na primeira vez, vim para pedir a cura 
do meu neto, que estava doente.Enquan-
to eu rezava na Missa, ele ficou bom. 
Passei a vir sempre” - Cézar Ferreira de 
Morais
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01- Márcia Santos de Souza Ruphino, Maria das Graças V. do 
Carmo, Zélia Tardelli Sanches

02- Angela Maria Fernando, Francisco de Assis Souza de Oliveira

03- Eliseu Martins Pombo, João Pedro Pontes Serieiro, Maria de 
Lourdes Dias  Oliveira

04- Cláudia Almeida de Mattos, Cleuza Gomes Klem, Daniele Leal 
Tardelli, Kátia Duarte da Silva, Maria Inês Duarte de Melo, Mário 
Alexandre Assad, Teresa Sampaio Reinoso, Zenilda Melo Lima

05- Adeláide Ferreira Christovão, Ana Cléa Lopes de Lima

06- Cleuza Gomes Vieira, Elisa Helena de Oliveira Cardoso, José 
Lucimar Lima da Silva, Leonardo Costa dos Santos, Maria Júlia 
Rosa Neto

07- Gisele Moreira Campos Pacheco, Marco Aurélio Della Torre, 
Roberto Veiga Souza Leão

08- Ana Maria Pugliese, Conceição Marcelino Buitrago, Joaquim 
José dos Santos Neves, Mayra de Oliveirera C. Souza e José Alex

09- Berenice Belo F. dos Santos

10- Beatriz Cavalcanti Trindade Marins, Nelcy Miguelito da Silva

11- Denise Peeira Veiga, Oscar Parrot

12- Herta lukschal Soares, Ilma Vieira dos Santos Souza, Ivaneide 
Batista, Maria Cecília de Mello Guizarra

13- Eduardo Silveira Machado, Flávia da Rocha Farias

14- Brasilina da Conceição, Iracema Oliveira da Silva Conceição

15- Cínthia da Silva Souza, Eliete da Silva Ramos de Almeida, 
Ivanete Rodrigues Pedro, Maria do Socorro Soares Bezerra

16- Cláudia de Oliveira Lacerda Lima, Ivanilde Maria Garcia 
Siqueira, Maxsuel Mendes de Andrade

17- Cláudia Carneiro A. Pereira, Jorge Junio F. Gonçalves, Patrícia 
dos Santos Almeida Feitoza, Rita Ribeiro Pereira

18- Amélia da Silva Carvalho, Ives dos Santos Silva, Olegario 
Avelino Neto, Roldinelli Paim Pimentel

19- Edson Ângelo Porto, Iná Cláudia C. S. Floriano, Jalce Gomes 
Marrão, Lizete Lima dos Santos, Maria Teresa Carvalho de 
Azevedo, Silvana Rita Simão Monteiro

20- Beatriz Martins Rocha, Elza Maria Bernardo, Joel Alves 
Rodrigues, Marco Eduardo Fukuda, Robson Fernandes dos Santos

21- Celso Ribeiro, José Deguchi, Nilda de Fátima Marques 
Wermelinger

22- Flávia Cury Torres, Iracy Ayres do Nascimento, José Abrão V. 
Canto, Marviael José da Silva, Wellington Paulo Rodrigues

23- Cilene Porto de Freitas, Guilherme José Motta Faria

24- Dilma Macedo Scaldini, Edilça Aguiar Borges, Eraldo Viana, 
Heloá Rodrigues dos Reis Ferreira, Rejane Barboza Carvalho

25- Neide Póvoa Monteiro Barreto, Solange de Mendonça Braga 
Guimarães

26- Cláudia Baptista de Mello Furtado, Luiz Fernando da Silva 
Freitas

27- Aguinor Carlos de Oliveira Filho, Denise Carvalho, Paulo Silva 
dos Reis, Vera Solange Ferreira Garcia

28- Dayse Ramalho Pascal, Sérgio Paulo de Souza

29- Eneida Maria Campos, Jerônimo José de Oliveira, Marizeth 
dos Santos Sampaio, Marlene de Castro Souza, Roberto Sanchez

30- Eunice Gomes Coelho, Gercina Tardelli Moreira

Aniversariantes do mês

Novembro
MCC realiza evento especial de Natal

Foto: MCC

SANToS Do MÊS
Novembro

01- Todos os Santos
02- Finados
03- São Martinho de Porres
04- São Carlos Borromeu
05- Santa Bertila
06- São Leonardo de Noblac
07- São Prosdócimo
08- São Godofredo
09- Santo Orestes
10- São Leão I
11- São Martinho de Tours
12- São Josafa Kuncewicz
13- Santo Estanislau Kostka
14- São Serapião
15- Santo Alberto Magno
16- Santa Gertrudes
17- Santa Isabel da Hungria
18- São Frediano
19- São Rafael de São José
20- São Félix de Valois
21- São Gelásio I
22- Santa Cecília
23- São Clemente I
24- Santo André Dung-Lac e
companheiros
25- Santa Catarina de
Alexandria
26- São Leonardo de Porto
Maurício
27- Santo Virgílio
28- São Tiago das Marcas
29- São Saturnino de
Toulouse
30- Santo André

O MCC promoverá uma 
festa em comemoração ao 
encerramento da atual co-
ordenação à frente do setor 
Cabo Frio. O evento será no 
dia 3 de dezembro, segun-
da-feira, às 20h, no Teatro 
Cacilda Santa Rosa. 

- Na ocasião, haverá al-
gumas homenagens, re-
trospectiva do trabalho de-
sempenhado nos últimos 
três anos e apresentação da 
nova coordenação do mo-
vimento – afirma Alexan-
dre Guerra Peixe, que está 
deixando a coordenação do 

No mês de outubro, 
foram realizadas impor-
tantes atividades pelas 
Equipes de Nossa Senho-
ra do Setor Lagos.

Uma dessas iniciativas 
foi a eleição do novo CRE 
(Casal Responsável de 
Equipe).

Esses integrantes têm 
a missão de encorajar e 
reforçar o compromisso 
dos membros da equi-
pe em relação a essa pe-
quena comunidade, para 
que a ajuda mútua seja aí 
efetiva e cada um se sinta 

Eleição de casais responsáveis e reuniões interequipes

verdadeiramente aceito, 
reconhecido e amado.

O casal responsável 
cuida para que todos par-
ticipem ativamente na 
reunião mensal da equi-
pe e se preparem para 
ela; ele traz para a sua 
equipe as informações 
sobre a vida do Movimen-
to e encoraja os irmãos a 
participarem ativamente 
nas reuniões em todos os 
níveis da organização.

O novo casal responsá-
vel será divulgado na pró-
xima edição.

positivo para ser repassado 
para a próxima coordena-
ção, que assumirá o setor 
para o triênio 2013-2015. 

Cinema Decolores

No dia 8 de outubro, 
aconteceu a terceira edição 
do Cinema Decolores com a 
exibição do filme “Apareci-
da, o milagre”. 

Na exibição do longa-
metragem, foi utilizado pela 
primeira vez o data-show 
adquirido recentemente 
pelo movimento.

setor Cabo Frio.
No encerramento, terá 

show com a Banda Heran-
ça de Deus seguido de um 
coquetel. Os ingressos são 
limitados e podem ser ad-
quiridos na cantina da Igre-
ja (R$ 10, individual).

Recursos para a 
próxima gestão

Com os recursos arreca-
dados com a sua participa-
ção na Festa Portuguesa, o 
MCC adquiriu um projetor 
multimídia e manteve saldo 

Escola Vivencial 

No dia 22, os cursilhistas 
lotaram o salão paroquial 
para a palestra do Padre 
Wellington Dahan, que teve 
como tema “Oração, a arma 
do cristão”.

T a m -
bém em 
o u t u b r o  
foram rea-
lizadas as 
r e u n i õ e s 
interequi-
pes, que 
acontece-
ram nas re-
sidências 
dos casais 
equipistas. 

Nesses encontros, os 
casais têm a oportuni-
dade de se reunir com 
membros de outras equi-
pes e de outros setores 
para partilhar suas expe-

riências. 
Neste ano, esses en-

contros tiveram como 
tema “A participação da 
família cristã na vida e na 
missão da Igreja”.

reunião interequipe.

Foto: ENS

Solenidade de Cristo rei do universo
No último 

domingo do 
Ano Litúrgico, 
celebra-se a 
Solenidade de 
Cristo Rei do 
Universo. Des-
de o anúncio 
do nascimento 
do Senhor, o 
Filho unigêni-
to do Pai, que 
nasceu da Vir-
gem Maria, é 
definido “rei” no 
sentido messi-
ânico, ou seja, 
herdeiro do 
trono de Davi, 
segundo as 
promessas dos 
profetas, para 
um reino que 
não terá fim (cf. 
Lc 1, 32-33). 

A realeza de Cristo per-
maneceu totalmente es-
condida até aos seus trinta 
anos, transcorridos numa 
existência comum em Na-
zaré. 

Depois, durante a vida 
pública, Jesus inaugurou 
o novo Reino, que “não é 
deste mundo” (cf. Jo 18, 
36) e, no final, realizou-o 
plenamente com a sua 
morte e ressurreição. Ao 
aparecer ressuscitado aos 
Apóstolos, disse: “Toda a 
autoridade me foi dada no 
céu e sobre a terra” (Mt 28, 

18). 
Esta autoridade brota 

do amor, o qual foi plena-
mente manifestado por 
Deus no sacrifício do seu 
Filho. 

O Reino de Cristo é dom 
oferecido aos homens de 
todos os tempos, para que 
todo aquele que acredita 
no Verbo encarnado “não 
morra, mas tenha a vida 
eterna” (Jo 3, 16).

A realeza de Cristo, que 
nasce da morte no Calvá-
rio e culmina no aconteci-
mento dela inseparável, a 
ressurreição, recorda-nos 
aquela centralidade, que a 

ele compete por 
motivo daquilo 
que é e daquilo 
que fez. Verbo de 
Deus e Filho de 
Deus, primeiro 
que tudo e acima 
de tudo, «por Ele 
— como repeti-
mos no Credo — 
todas as coisas 
foram feitas», Ele 
tem um intrín-
seco, essencial e 
inalienável prima-
do na ordem da 
criação a respeito 
da qual é a supre-
ma causa exem-
plar. 

E depois que 
«o Verbo se fez 
homem e habi-
tou entre nós» (Jo 

1, 14), também como ho-
mem e Filho do homem, 
adquire um segundo títu-
lo na ordem da redenção, 
mediante a obediência ao 
desígnio do Pai, median-
te o sofrimento da morte 
e conseqüente triunfo da 
ressurreição.

Por isso, precisamente 
no último Livro da Bíblia, o 
Apocalipse, o Senhor pro-
clama: “Eu sou o Alfa e o 
Ômega, o princípio e o fim” 
(Ap 22, 13)

(Fonte: www.cancaonova.
com – Texto do Padre  Reinaldo 
C. da Silva)

Foto: Divulgação
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ESPECIAL Cabo Frio faz 397 anos - Igreja Católica deixa marcas na história da cidade 

ATENção 
Colaboradores 

do JORNAL SAL E LUZ 
(colunistas, coord. de 

pastorais, movimentos 
e comunidades). 

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

dia 15 de NOVEMBRO.  
Todo material deve ser enviado 

para:
saleluz@pnsassuncao.org.br

por PasCom

CANTAR 
EM CORAL

     É 
      LEGAL!

Fotos: Camila Pessanha, Frederico Santa Rosa e Marconi Castro/PasCom

Fazenda Campos Novos

Localizada no distrito de Tamoios, foi construída pela Companhia de 
Jesus, a partir de um curral de gado. O conjunto arquitetônico do final 
do século XVII é composto por casa-grande, igreja de Santo Inácio, sen-
zalas, oficinas, curral e ruínas de engenho, caracterizando muito bem a 
sociedade daquela época.

No dia 15 deste mês Cabo Frio 
comemora 397 anos de funda-
ção. Além de possuir recantos de 
natureza privilegiada, a cidade 
também guarda uma rica histó-
ria, com forte presença da Igreja 
Católica, representada pelos mo-
numentos, igrejas e capelas pre-
sentes em vários pontos do mu-
nicípio.

Resumo histórico

Em 13 de novembro de 1615, 
Constantino Menelau, com a 
ajuda de quatrocentos homens 
brancos e índios catequizados, le-
vantou a Forte de Santo Inácio do 
Cabo Frio e fundou o município 
de Santa Helena do Cabo Frio, a 
sétima mais antiga do Brasil.

Em 1616, Estêvão Gomes, rico 

fazendeiro e comerciante de es-
cravos africanos no Rio de Janei-
ro, foi nomeado capitão-mor de 
Cabo Frio e transferiu o sítio da 
povoação colonial para o atual 
bairro da Passagem, rebatizando-
a como cidade de Nossa Senhora 
da Assunção do Cabo Frio. 

Iniciou-se também o desmon-
te da Fortaleza de Santo Inácio, 
e simultaneamente a construção 
do Forte de São Mateus de Cabo 
Frio, terminado em 1620. 

Entre 1620 e 1630, houve uma 
evasão dos primeiros moradores 
que se radicaram na povoação e 
o desenvolvimento da vila se es-
tagnou. Entre 1650 e 1660, um 
novo centro urbano era levanta-
do junto a atual Praça Porto Ro-
cha: rasgou-se a rua Direita (hoje 

Érico Coelho), foram construídos 
a Igreja de Nossa Senhora da As-
sunção e o sobrado da Câmara e 
da Cadeia, que formavam o Largo 
da Matriz, onde fincou-se o pelou-
rinho.

Por volta de 1663, os benediti-
nos receberam uma sesmaria ur-
bana dando origem ao bairro de 
São Bento.

Trinta anos depois, em 1696, 
os franciscanos inauguraram o 
Convento de Nossa Senhora dos 
Anjos, próximo à Fonte do Itajuru, 
consolidando o perímetro históri-
co do novo centro administrativo, 
religioso e colonial. 

Ainda no final do século XVII, 
foi erguida pelos jesuítas a Fazen-
da Campos Novos, futuro estabe-
lecimento agropecuário modelo 
e foco importante de colonização 
do atual Distrito de Tamoios. Ini-
cialmente, a fazenda foi destinada 
a criação de gado para o abasteci-
mento de açougues cariocas e de 
lavras de ouro das Minas Gerais.

Já no início do século XVIII, o 
Forte de São Mateus foi guarneci-
do e rearmado. Cabo Frio expan-
diu-se, sendo aumentada a Igreja 
de Nossa Senhora da Assunção, 
construída a capela de Nossa Se-
nhora da Guia no Morro do Itaju-
ru e a Igreja de São Benedito no 
Largo da Passagem. 

Toda a história da cidade 
pode ser consultada no site: 

www.cabofrio.rj.gov.br

Igreja Matriz histórica de Nossa Senhora da Assunção.

Matriz histórica de Nossa 
Senhora da Assunção

De 1615, com estilo jesuítico, 
com altares barrocos. Possui pe-
ças de destaque como a Pia Ba-
tismal, a Urna do Santíssimo, as 
telas dos Quatro Evangelistas, o 
Altar Mor com entalhe em barro-
co, além de expressivas imagens 
do século XVII, entre elas a ima-
gem da Padroeira esculpida em 
madeira, trazida de Portugal.

Capela de 
Nossa Senhora da Guia

Construída pelos padres fran-
ciscanos em 1740, está situada no 
alto do Morro de Nossa Senhora 
da Guia. O Mirante tem em seu 
entorno pedras sulcadas que for-
mam um sítio arqueológico do 
período Arcaico ou Pré-cerâmico. 
Do alto, tem-se uma vista panorâ-
mica da cidade. 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos e Museu de Arte Religiosa e Tradicional (MART)

Inaugurado em 1696, o Convento é um dos mais expressivos exemplares da arquitetura colonial no Brasil. 
Os destaques ficam por conta das pinturas no teto da capela-mor, dos painéis dos altares laterais e do piso 
de lajotas de barro. O complexo arquitetônico também abrange o Cruzeiro de Santo Antônio, em frente ao 
convento, provavelmente construído na mesma época da igreja. 

Em seu interior funciona, desde 1982, o Museu de Arte Religiosa e Tradicional, com exposição de imagens 
barrocas em terracota e madeira.  O local ficou fechado para visitação desde 28 de janeiro, quando foi afeta-
do por um curto-circuito. Apresar de ainda estar sem energia elétrica, o MART foi parcialmente reaberto ao 
público, com acesso à Igreja Conventual e ao antigo claustro (mais informações na coluna de Turismo,pág. 
14).

Igreja de São Benedito

Situada no bairro da Passa-
gem, é um primor de arquitetura 
religiosa colonial. Foi fundada em 
1761 para abrigar os escravos que 
se associavam em irmandades. 
Em 1989, foi declarada bem pa-
trimonial cultural, protegida pelo 
Município. 

Monumentos históricos

Igreja Matriz histórica de Nossa Senhora da Assunção.

Cabo Frio,minha terra 
amada...

Dona 
Belinha

Carla 
B e l i d i o 
Fernan-
des

“Minha cidade é maravilhosa. 
Aqui eu nasci, cresci, casei, criei 
meus filhos. Hoje tenho 12 netos 
e uma bisneta. Todos cabofrieses. 
Minha história está toda nesta 
cidade”

“Eu sempre vinha a cabo Frio a 
passeio e gostei muito do lugar, 
até que o escolhi para morar. Abri 
uma empresa na cidade e sou 
muito feliz aqui”
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A nossa paróquia já 
está se preparando para o 
grande encontro do Papa 
com a juventude mundial, 
a Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) 
que acontecerá no 
Rio de Janeiro, em 
julho do próximo 
ano. Várias ativida-
des já estão aconte-
cendo em todo país, 
e não seria diferente 
na nossa diocese e 
na nossa cidade. 

A JMJ nasceu do 
impulso do Espírito 
Santo no coração 
dos jovens que sen-
tiram a vontade de 
estarem mais próxi-
mos do seu pastor. Sendo 
assim em 1985, tivemos a 
primeira Jornada Mundial 
da Juventude em Roma e 
de lá pra cá o encontro foi 
crescendo, reunindo mi-
lhões de jovens em torno 
do sucessor de Pedro, le-
vando consigo a Cruz e o 
ícone de Nossa Senhora, 
um grande encontro dos 
mesmos com a Pessoa de 
Jesus Cristo.

Semana Missionária

Uma característica da 
JMJ é a realização de ativi-
dades na semana que an-
tecede a mesma – período 
que é chamado de Sema-

na Missionária – durante a 
qual os jovens se dirigem 
para diversas dioceses da-

quele país que recebe a 
JMJ no respectivo ano. Em 
2013, a Jornada será no 
Rio de Janeiro; e a Arqui-
diocese de Niterói e a Dio-
cese de Nova Iguaçu serão 
as subsedes da JMJ. 

A Semana Missionária 
acontecerá entre os dias 
17 e 21 de Julho de 2013.

Cabo Frio recebe 
peregrinos

A nossa diocese rece-
berá um grande número 
de peregrinos que serão 
divididos pelos seus res-
pectivos vicariatos e pos-
teriormente pelas suas pa-

róquias. A Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção re-
ceberá cerca de 400 jovens 

oriundos de diversas 
nacionalidades. 

Ao receber os jo-
vens, a paróquia de-
verá oferecer aos mes-
mos uma semana de 
atividades culturais, 
turísticas e religio-
sas. E, para que isso 
aconteça, será neces-
sária a participação 
efetiva e afetiva dos 
paroquianos. Por isso 
contamos com a sua 
colaboração em rece-
ber em sua casa um 
jovem peregrino na 
pessoa de Jesus Cris-

to. Não é preciso luxo. É 
preciso apenas disponibi-
lidade para servir à Igreja 
de Cristo. 

Inscrições

Para receber um pe-
regrino, os interessados 
podem se inscrever na se-
cretaria paroquial; ou pre-
encher o formulário após 
as Missas, com a equipe 
responsável pela hospe-
dagem; ou ainda pelo site 
paroquial:

www.pnsassuncao.org.
br.

Receba Cristo em sua 
casa, receba um peregri-
no!

Vamos pintar o desenho abaixo?

por José Antunes Gonçalves

X L V I À Luz da Fé
por Thiago Paulo

JMJRio2013: receba um peregrino em sua casa!

Amados (as) irmãos (as).

Desejamos, para todos nós, a 
Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, e 
o Amor de nossa Mãe, Maria Santís-
sima. 

Ao início desse pequeno relato, 
da “história” da nossa Igreja em Cabo 
Frio, quando estamos escrevendo-a 
para publicação no mês de Novem-
bro, oportuno, relatarmos também, 
dois acontecimentos, ocorridos, 
ainda neste mês de Outubro de 
2011, que consideramos de grande 
relevância para nós, católicos, e que 
devemos preservar, porque a “histó-
ria” se consagra com o caminhar da 
Igreja ao longo do tempo; sua mar-
ca; a marca de Jesus; seu Evangelho; 
sua Doutrina; e também a Tradição. 

Se buscarmos, na Palavra, en-
contraremos: - São Paulo, II Tessa-
lonicenses, 2,15 “Portanto, irmãos, 
ficai firmes; guardai as tradições 
que vos ensinamos, oralmente ou 
por escrito”.

N’outra Palavra, ainda, São Pau-
lo: II Timóteo 2,2 “O que de mim 
ouviste na presença de muitas tes-
temunhas, confiai-o a homens fiéis, 
que sejam idôneos para ensiná-los a 
outros”.  

Assim, o primeiro acontecimen-
to de relevante importância, foi 
a reflexão sobre a nossa “missão”, 
por ser o mês de Outubro o mês 
das “missões”. O que quer dizer: 
“missão”? Em simples palavras, é o 
“comprometimento” dos fiéis; dos 
discípulos de Cristo, aqueles que 
conviveram e aprenderam Dele sua 
Doutrina, e que depois escolhidos 
Apóstolos, foram enviados para 
propagar o Seu Evangelho. Foram 
enviados! 

Missão, portanto, é a tarefa que, 
como os Apóstolos de outrora, hoje 
nós assumimos na Igreja de Cristo, 
anunciar o Seu Evangelho, colabo-
rando na “construção do seu reino” 
aqui na terra. Tarefa de cada um de 
nós! MISSIONÁRIOS DE CRISTO JE-
SUS! Nós o somos! E se não o somos, 
ainda, precisamos nos comprome-
ter. Jesus espera que cumpramos 
a nossa parte.  NÓS SOMOS A SUA 
IGREJA!

O segundo acontecimento, as 
comemorações do dia da Padroeira 

do nosso Brasil, o que presenciamos 
através da “mídia” por esse Brasil 
afora, e também aqui em nossa 
Cabo Frio, nas diversas Paróquias 
que compõem a nossa cidade, tudo, 
com o objetivo, único, de render-
mos nossos louvores à Nossa Mãe, 
Maria, aquela que foi escolhida an-
tes da criação, para trazer ao mundo 
o SALVADOR JESUS, o Filho de Deus, 
Humanado, o Filho Único de Deus 
Pai; o Predileto do Pai, como Predi-
leto da Sua Mãe, Nossa Senhora. 

Quando lembramos de Jesus, e 
de Maria, ficamos a refletir: - Jesus, 
por não ter tido um “pai humano”, 
uma vez que, foi fecundado e gera-
do no “seio” de Maria, por obra do 
Espírito Santo, Evangelho de São 
Lucas 1, 26-35; assim, adquiriu, ELE, 
único, exclusivamente, as caracte-
rísticas; a marca humana, de sua 
Mãe Maria, o seu “DNA” por assim 
dizer, falando numa linguagem mo-
derna, único e exclusivamente dela: 
de Maria!  “Carne, de Maria! Sangue, 
de Maria! Tez (epiderme; rosto) de 
Maria! Seu olhar, doce e meigo da 
Mãe Amorosa, Maria!” Toda caracte-
rística humana, de Maria!

Por tudo isto, nós, católicos, ale-
gramos-nos, por louvar e proclamar: 
Bendita és Tu, Maria, entre todas as 
criaturas humanas, não somente 
entre todas as mulheres, mas, entre 
todos os humanos de Deus neste 
mundo. “Nós, católicos, rendemos-
lhe todos os louvores, por ser do 
agrado, e da vontade de Deus”.

Voltando à “história”, relatamos 
que, no dia 02 de fevereiro de 1965, 
em visita pastoral à nossa cidade, o 
saudoso Arcebispo da nossa Arqui-
diocese à época, Sua Excelência, 
Dom Antonio de Almeida Moraes, 
empossou o novo Vigário da Paró-
quia, Frei Euclydes que, como já dis-
semos anteriormente, aqui chegara 
em 09.01.63, e que, até então, com 
a transferência de Frei Adjuto, per-
manecera como Coadjutor de Frei 
Renato, que ficara conosco, como 
Vigário da Paróquia, até 25.01.65, 
quando o foi também transferido 
para Vila Velha, Espírito Santo, e 
assim, naquela oportunidade, Frei 
Euclydes recebe de Dom Antonio 
de Almeida Moraes, a “Provisão de 
Vigário da Paróquia”.

Devemos ressaltar, que, Frei 
Euclydes, como Vigário Paroquial, 
foi por demais dinâmico em suas 
iniciativas, até muitas vezes surpre-
endentes, incentivando em muito 
a nossa vocação, como católicos, 
despertando com seu dinamismo 
grande entusiasmo na comunidade 
face à sua iniciativa empreendedo-
ra, como já dissemos n’outra opor-
tunidade, introduzindo o “ensino 
religioso” no Colégio Estadual Mi-
guel Couto, assumindo ele próprio, 
como professor da matéria; crian-
do também, de imediato, um pro-
grama religioso numa “rádio” local; 
criou, ainda, a Capela de São Cris-
tóvão, ali fazendo também funcio-
nar, regularmente, num galpão, no 
terreno da Capela, a primeira Escola 
de São Cristóvão, como já foi dito, o 
que registramos aqui, como está es-
crito: “A Escola teve seu registro pu-
blicado no Diário Oficial do Estado, 
n. 10.058, página 07, em 24.03.65”.

Ressalte-se, ainda, que Frei Eu-
clydes, ante às dificuldades para as 
celebrações das Santas Missas nas 
temporadas de veraneio, quando 
a cidade recebia muitos turistas, 
passou a celebrar Missas Campais 
no terreno existente nos fundos da 
Casa Paroquial, chamado Campo 
da Cruzada, o que é de se observar 
que, já naquela época, a nossa Igreja 
já se tornara pequena para o grande 
número de fiéis, o que nos leva a ad-
mitir, que não foi por obra do des-
tino, mas a Providência Divina que 
já predestinava aquele terreno para 
a construção da nossa Matriz Auxi-
liar, como hoje nos engrandece sua 
majestosa construção, para cerca de 
2.500 fiéis, e que, tantos frutos têm 
produzido para o Reino do Senhor.

No próximo capítulo, esperamos 
poder relatar, com detalhes, a visita 
do nosso saudoso Pastor, o Arcebis-
po Dom Antonio de Almeida Mo-
raes, de saudosa memória, quando 
em Maio de 1965 aqui permaneceu 
por cerca de uma semana, visitando 
várias entidades civis, públicas e re-
ligiosas; várias entidades de classe, 
como, sindicato, dos salineiros e dos 
pescadores, etc; à todos encantan-
do com sua notória sabedoria e elo-
qüência de suas preleções.
        Deus abençoe-nos! 

Foto:  Divulgação

Louvor do 
Vicariato Lagos

A Renovação Carismá-
tica Católica promoverá 
no dia 4 de novembro, 
domingo, o XXIX Louvor 
do Vicariato Lagos. 

O evento terá como 
tema “Apascenta as mi-
nhas ovelhas” (Jo 21,17) 
e a participação do semi-
narista Rafael Carvalhães 
e da cantora Patrícia Fer-
nandes.

O encontro acontece-
rá no CIEP 384, em São 
Vicente de Paulo, Araru-
ama, com início às 8h e 
término com Santa Mis-
sa às 16h.

Mais informações 
com a coordenação da 
RCC de sua paróquia.

Foto:  Divulgação

Ó Imaculada 
Virgem Mãe de Deus
e nossa Mãe, 
ao contemplar-vos
de braços abertos, 
derramando graças sobre os 
que vo-las pedem, 
cheios de confiança na 
vossa poderosa intercessão, 
inúmeras vezes manifestada 
pela Medalha Milagrosa, 
embora reconhecendo a 
nossa indignidade 
por causa de nossas
inúmeras culpas, 
acercamo- nos 
de vossos pés para vos expôr, 
durante esta oração,
as nossas mais prementes 
necessidades
(momento de silêncio e de 
pedir a graça desejada).

Concedei, pois, 
ó Virgem 
da Medalha Milagrosa, 
este favor que 
confiantes vos solicitamos, 
para maior Glória de Deus, 
engrandecimento 
do vosso nome, 
e o bem de nossas almas. 
E para melhor servirmos 
ao vosso Divino Filho,
inspirai-nos
profundo ódio ao pecado 
e dai-nos coragem 
de nos afirmar sempre 
como verdadeiros cristãos.  

Ó Maria concebida sem 
pecado, rogai por nós que 
recorremos a vós. Amém

27 de novembro:
Dia de Nossa 
Senhora das

Graças

Cabo Frio, 397 anos!
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Abertura do Ano da Fé 
na Arquidiocese de Niterói

Eventos de Outubro

Fotos: Camila Pessanha/PasCom No dia 11 de outubro, a Arqui-
diocese de Niterói se uniu à Igre-
ja do mundo inteiro para oficiali-
zar a abertura do Ano da Fé, com 
uma celebração na Catedral de 
São João, presidida por Dom José 
Francisco. Estiveram presentes 
mais de 70 presbíteros, diáconos, 
cerca de 80 seminaristas, repre-
sentantes das áreas pastorais, lei-
gos, associações e movimentos da 
abertura do Ano da Fé na Arqui-
diocese. 

Em sua homilia, Dom José afir-

mou que “o maior desafio hoje é 
como evangelizar o mundo con-
temporâneo, pois existe uma crise 
na fé”.
A Pastoral da Comunicação da Pa-
róquia Nossa Senhora da Assun-
ção esteve presente, através do 
Programa À Luz da Fé, que regis-
trou a celebração e uma mensa-
gem do Arcebispo para os católi-
cos. 
O programa ainda pode ser visto 
no site da Paróquia: 
www.pnsassuncao.org.br

A data foi marcada com celebração da Santa Missa na Catedral de São 
João, presidida por Dom José Francisco.

JMJRio2013 mobiliza o Setor Juventude
O Setor Juventude da Arquidiocese de Niterói – Vicariato Lagos pro-

moveu, no dia 21, mais uma Vigília dos Jovens Adoradores, na matriz 
histórica da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, um momento de ora-
ção e intercessão para o bom êxito da Jornada Mundial da Juventude 
que acontecerá em julho de 2013. 

As vigílias serão realizadas nos terceiros sábados de cada mês.
Ainda a caminho da JMJ, um encontro na Casa de Maria e uma carre-

ata deram início às atividades em prol da Semana Missionária. Já no dia 
28, foi promovido um almoço, voltado para o mesmo objetivo.

Dia Nacional da Juventude

Mais de 10 mil jovens participaram do Dia Nacional da Juventude, 
realizado no Rincão do Senhor, em São Gonçalo, no dia 14, com Missa 
presidida pelo arcebispo Dom José Francisco e show com a banda Mis-
sionário Shalom.

Fotos:  Grupo Jovem Alegrai-vos

Fotos:  SECOM/Arquidiocese

Como acontece todos os anos, 
o Dia das Crianças mais uma vez 
foi lembrado pela Irmandade do 
Santíssimo Sacramento (ISS), que 
levou presentes e momentos de 
oração às crianças da Creche Casa 
de Maria e do Hospital Municipal 
da Criança.   

Na creche, estiveram presentes 
as irmãs Marilda, Odiléia, Flávia, 
Eliete e Nubinha. 

No Hospital da Criança, a visita 
foi feita pelas irmãs Ninfa, Nubi-
nha, Valéria e Eliete .

Irmandade do Santíssimo Sacramento 
visita Creche de Maria e Hospital da Criança

Fotos:  ISS

O dia 12 de outubro, dia da Pa-
droeira do Brasil, e também Dia da 
Criança, foi comemorado na Paró-
quia Nossa Senhora da Assunção. 

Houve Missas e procissão, 
que seguiu da Igreja filial de 
Sant´Anna, no bairro Vila Nova, 
até Matriz Auxiliar.

Após a Missa, as crianças ga-
nharam pipoca, em homenagem 
ao seu dia. 

Dia da Criança e da Padroeira do Brasil
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A energia psíquica e o processo de luto

Projeto Simples  Mente

Foto: Divulgação

Bolo de ovomaltine
Foto: Divulgação

Ingredientes:

Bolo:
• 3 ovos
• 1 xícara de farinha de trigo
• 1 xícara de açúcar
• 1 xícara de ovomaltine
• 1/2 xícara de óleo
• 1 xícara de leite morno
• 1 colher (sobremesa) de fermento em 

pó

Cobertura:
• 1 lata de leite condensado
• 1/2 xícara de leite
• 1 colher (sopa) de margarina
• 6 colheres (sopa) de ovomaltine

Modo de preparo:

Bolo:
No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o 

leite morno, o açúcar e o ovomaltine. Colo-
que essa mistura em um tigela e acrescen-
te a farinha de trigo aos poucos, mexendo 
com um fuê. Adicione o fermento por últi-
mo e leve ao forno em uma forma untada 
e enfarinhada por aproximadamente 20 
minutos. Quando estiver assado, retire do 
forno e espere esfriar enquanto faz a cober-
tura.

Cobertura:
Leve ao fogo médio todos os ingre-

dientes da cobertura e mexa até formar 
um creme, tipo ponto de brigadeiro mole. 
Desligue o fogo, espere amornar e espalhe 
por cima do bolo já frio. Polvilhe com ovo-
maltine e sirva.

Envie você também sua receita para: 

saleluz@pnsassuncao.org.br

O Dia dos Fieis Defuntos ou Dia 
de Finados  é celebrado pela Igreja 
Católica no dia 2 de novembro.

 Desde o século II, alguns cristãos 
rezavam pelos falecidos, visitando 
os túmulos dos mártires para rezar 
pelos que morreram. 

No século V, a Igreja dedicava um 
dia do ano para rezar por todos os 
mortos, pelos quais ninguém reza-
va e dos quais ninguém lembrava. 

Também o abade de Cluny, San-
to Odilon, em 998, pedia aos mon-
ges que orassem pelos mortos. 
Desde o século XI os Papas Silvestre 
II (1009), João XVII (1009) e Leão IX 
(1015) obrigam a comunidade a de-
dicar um dia aos mortos. 

No século XIII esse dia anual pas-
sa a ser comemorado em 2 de no-
vembro, porque 1 de novembro é a 
Festa de Todos os Santos. 

A doutrina católica evoca al-
gumas passagens bíblicas para 
fundamentar sua posição (cf. To-
bias 12,12; Jó 1,18-20; Mt 12,32 e II 
Macabeus 12,43-46), e se apóia em 
uma prática de quase dois mil anos.

A psicologia científica acredi-
ta que, ao perdermos uma pessoa 
querida, nossa mente atravessa 
um processo de luto. Como se trata 
de um momento difícil para todos, 
vamos tentar entender um pouco 
como funciona psiquicamente esse 
processo.

Existe uma energia psíquica que 
possibilita o ser humano de investir 
seu tempo em: relacionamentos, 
projetos e desejos. Isso faz com que 
possamos nos ligar socialmente 
a pessoas, por exemplo, em laços 
paternais, fraternais e até laços de 
amizade, trata-se de nossas liga-

ções de afeto, ligações emocionais. 
Esse processo de investimento, nós 
vivemos a todo o momento, sem 
percebermos, é natural no ser hu-
mano; a vida em sociedade depen-
de disso.

Quando perdemos uma pessoa 

próxima, a quem somos muito liga-
dos, com quem temos essa relação 
de investimento de energia, aquela 
ligação e aquela energia psíquica 
fica suspensa, perdida, sem o objeto 
de alvo, o que gera muita angústia.

 Uma energia que fica sem rumo, 
perdida, responsável pela percep-
ção que as pessoas têm de ficar 
“sem chão”. Sensação comum de 
quem perde uma pessoa próxima.

Com o tempo, a tendência é 
substituirmos o objeto alvo que veio 
a falecer, aplicando aquela energia 
em um novo objeto eleito. 

Esse é exatamente o processo 
de luto saudável que nós devemos 
atravessar. Eleger e investir a ener-

gia psíquica suspensa, pela perda 
de uma pessoa, em um novo objeto. 
Não se trata de esquecer a pessoa 
falecida, mas reutilizar e desviar 
o tempo que usamos com aquela 
pessoa, em novas tarefas, em novas 
atividades, novos objetivos.

Porém, talvez nunca consigamos 
redirecionar toda a energia, que foi 
um dia investido em uma pessoa 
que amamos muito, em um novo 
objeto. Essa energia remanescente 
é então descarregada e dedicada 
ao dia de finados, ou quando visi-
tamos o túmulo do ente querido, 
ou quando mantemos uma foto na 
estante, ou seja, qualquer coisa que 
venha a nos lembrar da pessoa que 
perdemos. 

Talvez essa seja a função, para 
nosso psiquismo, para o dia de fi-
nados: dar vazão à energia que não 
encontrou um novo objeto.

Quando esse processo de luto 
não é realizado de forma saudá-
vel, quando alguém não está con-
seguindo redirecionar sua energia 
psíquica para novos objetivos, ou 
quando a substituição do objeto 
não é alcançada, pode-se dizer que 
a pessoa está apresentando um 
quadro chamado de melancolia, 
mas conhecido hoje como depres-
são. Nesses casos, provavelmente a 
pessoa necessitará da ajuda de um 
profissional.

Coloco à disposição para os lei-
tores o meu e-mail, para dúvidas e 
sugestões de assuntos para abor-
darmos. (felipenigri@hotmail.com)

Luis Felipe Nigri
Coordenador do projeto Sim-

ples-mente.

Em 1912 nascia na Re-
gião dos Lagos um dos seus 
ícones quando o assunto é 
literatura. Com escrita sim-
ples, o poeta Victorino Car-
riço, que deixou claro em 
sua obra o amor por Cabo 
Frio, falava dos pescadores, 
do mar, do povo e de sua 
receptividade aos foras-
teiros, afinal, “nesta terra 
todos são iguais”, confor-
me mencionou na letra do 
hino de Cabo Frio, de sua 
autoria.

Ele nasceu no Baixo 
Grande, em São Pedro da 
Aldeia, e viveu a maior parte da 
sua vida também em Arraial do 
Cabo e Cabo Frio. O poeta faleceu 
em 20 de maio de 2003, de morte 
natural.

Trajetória

Entre as várias atividades que 
exerceu, foi membro fundador da 
Academia Cabofriense de Letras 
(e também seu presidente); presi-
dente do Conselho Municipal de 
Cultura de Cabo Frio; Delegado 
da União Brasileira de Trovado-
res; membro da União Brasileira 
de Trovadores, da Casa do Poe-
ta de São Paulo, da Academia de 
Trovas do Rio Grande do Norte, 
da Associação Uruguaiense de 
Escritores e Editores - Rio Grande 
do Sul; membro do Instituto de 
Cultura Americana, da Academia 

Cabo Frio comemora o centenário do 
Poeta Victorino Carriço, autor do hino da cidade

Internacional de Heráldica Gene-
alogia, da Academia de Letras de 
Uruguaiana e do Clube de Poesia 
de Uruguaiana – as três últimas 
no Rio Grande do Sul, além de ter 
sido o primeiro gerente de banco 
em Arraial do Cabo e o vereador 
mais votado de Cabo Frio. 

Escreveu, entre muitos, os hi-
nos de Cabo Frio, Arraial do Cabo 
e São Pedro da Aldeia.

Comemoração 
do Centenário

Para comemorar seu cente-
nário e ressaltar sua importância 
para a cultura local, a Secretaria de 
Cultura de Cabo Frio realizou o I 
Concurso de Poesia Victorino Car-
riço, nas categorias infantil, juvenil 
e adulto. 

Os resultados podem ser con-
feridos no site oficial da Prefeitura.

Foto: Cogecom/PNCF

MART é reaberto ao público
Depois de oito meses, Museu reabre parcialmente 

TURISMO

O Museu de Arte Religiosa e 
Tradicional em Cabo Frio (MART) 
foi parcialmente reaberto para vi-
sitação. 

O local poderá ser visitado de 
terça a sexta-feira, das 10h às 16h. 
O público pode ter acesso à Igreja 
Conventual, onde podem contem-
plar os altares em madeira policro-
mada do século XVII, e ao antigo 
claustro, onde estão as ruínas da 
cozinha dos frades franciscanos 
que viveram no Convento Nossa 
Senhora dos Anjos, sede do Mu-
seu.

A proposta é aproveitar a luz 
natural devido aos dias mais cla-
ros nesta época do ano e, parale-
lamente, atender à solicitação de 
moradores e visitantes da região 
que, desde o final de janeiro de 
2012, tiveram acesso à casa ape-
nas quando aberta para eventos.

Obras 

Afetado por um 
curto-circuito em 
28 de janeiro deste 
ano, o MART está 
sem energia elétrica. 

Os projetos para 
o início das obras de 
recuperação da rede 
elétrica foram con-
tratados e já se en-
contram disponíveis 

para avaliação por parte do IBRAM 
– Instituto Brasileiro de Museus e 
IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 

A recuperação do telhado está 
em fase de elaboração de orça-
mento visando sua execução por 
parte de empresa que presta ser-
viços ao Ministério da Cultura. 

O IBRAM pretende aproveitar 
o processo licitatório já realizado 
pelo Ministério para a contratação 
de empresa de manutenção pre-
dial.

O MART está localizado no an-
tigo Convento Nossa Senhora dos 
Anjos, no Largo de Santo Antônio, 
s/nº, no centro de Cabo Frio. Infor-
mações pelo telefone (22) 2646-
7340 ou e-mail: mart@museus.
gov.br.

Fonte: MART

Foto:  Maconi Castro/PasCom



JANEIro
01- Santa Mãe de Deus, Maria, Solenidade

- Dia Mundial da Paz
03- Aniversário de Dedicação da Catedral de São 

João Batista 
04 a 06 - Missão “Deus é grande”
06- Epifania do Senhor, Solenidade 
11- Aniversário da fundação do Seminário Arqui-

diocesano de São José (104 anos) 
11 a 13- Retiro Vocacional (CAOV) - Atalaia- Niterói 
13- Batismo do Senhor, Festa 
25- Conversão de São Paulo, Apóstolo, Festa

FEVErEIro
02- Apresentação do Senhor, Festa  

- Dia Mundial da Vida Consagrada
- Celebração Eucarística do Ano da Fé para a 

Vida Consagrada, às 16h 
- Aniversário do falecimento de Dom Carlos Al-

berto Etchandy Gimeno Navarro, 3º Arcebispo 
de Niterói (10 anos) 

04 a 08- Curso para os Bispos, no Sumaré 
09 a 13- Convivência de carnaval para as lideran-

ças jovens 
11- Nossa Senhora de Lourdes, Memória faculta-

tiva 
- Dia Mundial dos Enfermos. Celebração Euca-

rística na intenção dos enfermos, na Catedral, 
às 16h 

12- Aniversário de posse de Dom José Francisco 
Rezende Dias (1 ano) 

13- Quarta-Feira de Cinzas - Tempo da Quaresma 
- Abertura da Campanha da Fraternidade 2013: 
“Fraternidade e Juventude”, às 18h30min, na 
Catedral 

17- 1º Domingo da Quaresma 
18- Aula Inaugural do Instituto Filosófico e Teoló-

gico do Seminário São José (IFTSJ) 
21- Aniversário de fundação do IFTSJ (8 anos)

MArço
06- Encontro Geral do Clero 
19- São José, Solenidade (Padroeiro da Igreja Uni-

versal) 
- Festa de São José no Seminário, às 11h. 

Adoração ao Santíssimo com os padres. Missa 
às 19h 

- Aniversário de Consagração da Arquidiocese a 
São José (22 anos) 

24- Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor 
- Coleta para a CF/2012 

30- Sábado Santo - Vigília Pascal
31- Domingo da Páscoa na Ressurreição do Se-

nhor

ABrIL 
02- Aniversário natalício de Dom José Francisco 

Rezende Dias (57 Anos) 
07- Domingo da Divina Misericórdia 
08- Anunciação do Senhor, Solenidade 
10 a 19 - Assembleia Geral da CNBB 
16- Aniversário natalício do Santo Padre (86 anos)

19- Aniversário de eleição do Santo Padre (8 anos)
21- 4º Domingo da Páscoa - Domingo do Bom Pas-

tor
- Jornada Mundial de Oração pelas Vocações 
Sacerdotais e Religiosas

22 a 25- Encontro de Formação Permanente do 
Clero

27- 121 anos de Criação da Arquidiocese

MAIo
12- Ascensão do Senhor, Solenidade

- Dia do Congregado Mariano
- Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
- Dia Mundial das Comunicações Sociais

19- Pentecostes, Solenidade
- Bote Fé (Praia de Icaraí- Niterói) – das 10h às 

22h
- 16h- Celebração Eucarística

19/5 a 1º/6- Peregrinação dos ícones da JMJ - VI-
CARIATOS

24- Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira 
“aeque principalis”  da Arquidiocese

25- Aniversário de ordenação episcopal de Dom 
Frei Alano Maria Pena OP (39 anos)

26- Santíssima Trindade, Solenidade
30- Corpus Christi, Solenidade
31- Visitação de Nossa Senhora, Festa.

JuNho
01-  Missa de despedida dos ícones da JMJ, às 18h
02- Aniversário de Ordenação Episcopal de Dom 

José Francisco Rezende Dias (12 anos)
07- Sagrado Coração de Jesus, Solenidade

- Jornada de Oração pela Santificação do Clero, 
no Seminário, às 11h

08- Imaculado Coração de Maria, Solenidade
08 e 09- Festa Junina no Seminário São José
15- Ordenação Presbiteral, às 09h30min
22- Ordenação Diaconal (Diáconos Permanentes), 

09h30min
24- Natividade de São João Batista, solenidade 

(Padroeiro da Arquidiocese)
30- São Pedro e São Paulo, Solenidade

- Coleta para o Óbolo de São Pedro

JuLho
15 a 22- SEMANA MISSIONÁRIA (SEMANA ANTE-
RIOR À JMJ RIO 2013)

- Reunião com os jovens ESTRANGEIROS
- Vicariatos: Lagos, Oceânico, Rural, São Gonçalo 

e Alcântara
21- Missa de encerramento da Semana Missioná-

ria, em São Gonçalo, às 10h
23 a 28- JMJ RIO 2013 - VICARIATO NITERÓI

AGoSTo
04- São João Maria Vianney, Presb., Memória - Dia 

do Padre
05 a 09- Retiro Espiritual Anual do Clero, no Su-

maré
06- Transfiguração do Senhor, Festa
10- Dia do Diácono

11 a 17- Semana Nacional da Família
18- Assunção de Nossa Senhora, Solenidade
23- Santa Rosa de Lima, Festa (Padroeira da Amé-

rica Latina)
25- Dia Nacional do Catequista
31- Abertura do Ano Vocacional - Vicariato Rural, 

Rio Bonito, às 09h30min.

SETEMBro
08- Natividade de Nossa Senhora, solenidade
13 e 14- Peregrinação Arquidiocesana a Aparecida 

Missa na Basílica, às 6h30min do dia 14
14- Exaltação da Santa Cruz, Festa
15- Nossa Senhora das Dores, Memória
21- Lançai as Redes - Rincão do Senhor, às 15h
29- Dia Nacional da Bíblia

ouTuBro
07- Aniversário natalício de Dom Frei Alano M. 

Pena OP, Arcebispo Emérito
08- Dia do Nascituro
12- Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Sole-

nidade (Padroeira do Brasil)
20- Dia Mundial das Missões e da Santa Infância 

Missionária
- Coleta para as Missões
- Concentração Missionária Arquidiocesana

27- Dia Nacional da Juventude (DNJ), de 9h às 22h
28- Aniversário de Ordenação Sacerdotal de Dom 

Frei Alano Maria Pena OP (52 anos)

NOVEMBRO
01- Todos os Santos, Solenidade
02- Dia de Finados (Comemoração de todos os fi-

éis defuntos). Santa Missa nos cemitérios.
10- Aniversário de Ordenação Sacerdotal de Dom 

José Francisco Rezende Dias (34 Anos)
22- Aniversário da fundação da cidade de Niterói 

(440 anos)
24- Celebração de Encerramento do Ano da Fé, na 

Solenidade de Cristo, Rei do Universo, às 17h, 
em Niterói

28- Dia Nacional de Ação de Graças
30- Aniversário de Nomeação de Dom José Fran-

cisco Rezende Dias (2 anos)

DEZEMBro
01- Mobilização pelo Dia Mundial de Combate à 

AIDS,1º Domingo do Advento - Ano C
08- Imaculada Conceição de Nossa Senhora, Sole-

nidade
09- Confraternização do Clero
12- Nossa Senhora de Guadalupe, Festa (Padroeira 

das Américas)
15- 3º Domingo do Advento

- Coleta nacional para a sustentação da evange-
lização da Igreja

25- Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, Solenida-
de

29- Sagrada Família: Jesus, Maria e José, Festa.

Calendário Arquidiocesano


