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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

Fotos, imagens e ilustrações não creditadas : PasCom / divulgação
Impressão: Jornal do Commercio

Tiragem: 5.000 exemplares  -  Distribuição gratuita e dirigida

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:

Chegamos ao final de 
mais um ano.  Estamos 
caminhando no tempo 
do Advento rumo ao 
nascimento de Jesus, 
que é o tema especial 
desta edição.

Nossa Paróquia 
termina o ano com uma 
grande iniciativa, que 
é o tema da coluna Fé 
e Obras: a oração do 
Terço dos Homens, um 
momento de muita fé e 
devoção. 

A Paróquia também 
está reunida em torno 
da realização de um 
dos maiores eventos 
da Igreja Católica: a 
Jornada Mundial da 
Juventude. Veja nesta 
edição como fazer para 
participar e colaborar 
deste grande encontro.

Na coluna Arte e 
Cultura, trazemos a 
banda Herança de Deus, 
exposições fotográficas 
que têm a participação 
de fieis paroquianos, 
além da programação 
natalina dos corais.

O Natal também é 
tema da nossa coluna 
de culinária deste mês, 
que tem sugestões para 
a ceia da família nessa 
noite especial.

Que o menino Jesus 
nasça todos os dias em 
nossos corações. 

Feliz Natal e um Ano 
Novo cheio de bênçãos.

Advento: tempo de esperança 

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 

conteúdos para a edição de 
JANEIRO: dia 15 de DEZEMBRO.  

Todo material deve ser envia-
do para:

saleluz@pnsassuncao.org.br

Começa o Tempo do 
Advento, um tempo de 
preparação para a Festa 
do Natal de Jesus. 

Advento quer dizer 
vinda, chegada, visita. É 
o tempo de quatro sema-
nas que antecede o Na-
tal. Portanto, é um tempo 
santo de preparação para 
o nascimento de Jesus. 

No decurso dos quatro 
domingos do Advento, o 
povo cristão é convidado 
para preparar os cami-
nhos para a vinda do Rei 
da Paz. O Tempo do Ad-
vento deve ser uma boa 
preparação para o Natal, 
deve ser marcado pela 
conversão de vida – algo 
fundamental para todo 
cristão. 

Nas duas primeiras 
semanas, a liturgia nos 
convida a vigiar e esperar 
a vinda gloriosa do Salva-
dor. 

Nas duas últimas se-
manas, lembrando a es-
pera dos profetas e de 
Maria, nós nos prepara-
mos mais especialmente 
para celebrar o nasci-
mento de Jesus em Be-
lém. 

O Advento assinala 
também o início de um 
novo Ano Litúrgico, que 
gira em torno das duas 
grandes festas do mistério 
de nossa salvação: o Natal 
e a Páscoa. 

O tempo chamado 
“Comum”, durante o ano, 
ajuda-nos a caminhar com 
a Igreja nas estradas da 
história, iluminados por 
esses mistérios de nossa fé 
e conduzidos pelo Espírito 
Santo.

O Ano Litúrgico se ba-
seia na história da salva-
ção, cujo centro irradia-
dor é o mistério pascal e a 

união em Cristo. Esse even-
to histórico é celebrado 
como memorial litúrgico, 
que atualiza a mensagem 
da salvação e desafia a co-
munidade de fé na direção 
da consumação do Reino 
de Deus.

A espiritualidade do 
Advento é marcada pela 
esperança e pelo aguar-
do do Messias prometido; 
a fé na concretização da 
promessa; o amor que se 
demonstra com a chegada 
do Messias e a paz por Ele 
anunciada e plenificada.
Fonte: 
www.cancaonova.com

Foto: Divulgação

“Na fragilidade de uma criança que nasce 
o silêncio da noite. Deus vem a nós para revelar 

todo o mistério do amor que se faz vida” 
 

O Jornal Sal e Luz, 
o Programa Boa Nova 

e o  Programa À Luz da Fé desejam 
a todos os leitores, espectadores, 

colaboradores 
(voluntários e funcionários) 

um Feliz Natal
 e um Feliz Ano Novo, 

na presença de Jesus Cristo. 

A todos a nossa gratidão e votos
 de muita saúde e Paz.

Início do Ano Litúrgico

Desejamos a todos 
os nossos ouvintes e 

colaboradores
um Feliz Natal  

e um Ano Novo 
com a Paz de Jesus 
e o Amor de Maria!

Rádio 
Ave Maria FM

Participe da nossa promoção de Natal. 
Telefone 2643-8112 ou pelo facebook.com/paroquia.assuncao.5
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Fotos: PasCom

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 
                   

A oração do Terço dos 
Homens tem atraído deze-
nas de fieis às terças-feiras, 
na Igreja Matriz Histórica 
de Nossa Senhora da As-
sunção.

Desde o início do mês 
de outubro, os homens se 
reúnem logo após a cele-
bração da Missa das 19h 
para rezarem o Terço Ma-
riano. 

- Enquanto os homens 
rezam o Terço, as mulhe-
res ficam na 
capela do 
Santíssimo 
Sacramento 
em adora-
ção – conta 
o Diácono 
Arildo, que 
deu início a 
esse movi-
mento.

Terço dos Homens 
reúne fieis na Matriz Histórica

Ele expli-
ca que a ini-
ciativa é um 
d e s d o b r a -
mento da 
devoção à 
Mãe Rainha 
Três Vezes 
Ad m i r á ve l 
de Schoens-
tatt e que 

está começan-
do a ser prati-

cado pelo Brasil.
- Este movimento co-

meçou em Pernambuco e 
já é visto em várias paró-
quias, inclusive em nossa 
Arquidiocese. Dois irmãos 
de outras paróquias vie-
ram me perguntar se aqui 
na nossa paróquia havia o 
Terço dos Homens e essa 
procura me despertou 
para a possibilidade de co-
meçarmos aqui também – 
explica o Diácono.

Paróquia realiza 
“Domingo 
do Turista” 
em janeiro

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

Pe. Omar no programa 
“À Luz da Fé”

Foto: Programa À Luz da Fé

A Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção 
tem como tradição dedi-
car o segundo domingo 
do mês de janeiro aos 
turistas que visitam nos-
sa cidade.

O objetivo desse do-
mingo é integrar os visi-
tantes à nossa comuni-
dade paroquial. 

O “Domingo do Turis-
ta” tem participação dos 
visitantes na Liturgia das 
celebrações nas Santas 
Missas do sábado (dia 
12) às 20h; e do domin-
go (dia 13), às 8h30min, 
às 18h e às 20h. 

Para participar, os visi-
tantes devem ser atuan-
tes nas equipes de Litur-
gia de suas paróquias de 
origem. 

Os interessados de-
vem se dirigir à mesa 
da Liturgia nas Santas 
Missas dos dias 5 e 6 de 
janeiro (sábado e domin-
go) ou no decorrer da se-
mana.

No período de férias 
escolares, não haverá a ce-
lebração da Missa para as 
Crianças, que geralmente 
acontecem nas tardes de 
sábado. A informação é da 
responsável da Pastoral da 
Catequese Infantil, Leila 
Daier. De acordo com ela, 
a pausa se dá porque tais 
celebrações são direcio-
nadas às crianças da Cate-
quese, que também terão 
suas atividades suspensas 
nesse período de férias es-
colares.

As últimas atividades 
da Catequese em 2012 
acontecem nos dias 1º e 8 
de dezembro. No dia 1º, as 
crianças que completam o 

A Perseverança Nossa 
Senhora da Assunção pro-
moverá o Recolhimento 
Espiritual de Adolescentes.

O evento será no dia 
da Imaculada Conceição, 

Missa para Crianças: pausa durante 
as férias escolares

Recolhimento Espiritual da Perseverança

Dezenas de homens participam da oração 
do Terço.

1º ano da Iniciação Cristã 
recebem o Credo, símbolo 
da Fé. Já no dia 8, último 
dia de celebração da Mis-
sa para Crianças em 2012, 
elas são convidadas a par-
ticipar da Campanha Natal 
de Luz Natal sem Fome, 
com doação de alimentos 
não perecíveis.

Inscrições em janeiro

O retorno da celebração 
e das atividades da Cate-
quese Infantil está previsto 
para o final do mês de fe-
vereiro. 

Já as inscrições para as 
novas turmas começam 
em janeiro.

As celebrações retornam no final de fevereiro.

8 de dezembro, sábado, 
direcionado para os ado-
lescentes que se dedicam 
às atividades de evangeli-
zação na nossa paróquia. 
Informações: 2643-0082.

Fotos: PasCom

Foto: Camila Pessaha/PasCom

O Programa “À Luz da Fé” 
teve como um de seus en-
trevistados o Padre Omar 
Raposo,  coordenador de 
estatística da JMJRio2013. 
Na entrevista, ele conver-
sou com a apresentadora 
Cida Lopes sobre o lança-
mento do livro “De braços 

abertos” e do CD “Evange-
lizar sempre”, além de falar 
sobre o andamento dos 
trabalhos que envolvem a 
Jornada Mundial da Juven-
tude. 

O programa pode ser 
visto no site paroquial 
www.pnsassuncao.org.br

Retiro Paroquial sobre o 
“Ano da Fé”

Continuam abertas as 
inscrições para o retiro pa-
roquial sobre o “Ano da Fé”, 
que será promovido pelo 
Setor Juventude da Paró-
quia Nossa Senhora da As-
sunção. 

O evento acontecerá 
no dia 16 de dezembro, 
domingo, na Casa de Ma-
ria, das 9h às 18h, e terá 
como tema a passagem do 
apóstolo Pedro: I Pe 3, 15; 
e como lema “Fortalecei a 

vossa fé” (Ef 6, 16).
O encontro, aberto a 

toda a comunidade e será 
encerrado com Santa Mis-
sa.

Inscrições Abertas

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

A apresentadora Cida Lopes e o Padre omar raposo.
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01- Gloria Ramalho dos Santos, Rosanea Ramos da Silva

02- Lucimara Ferreira dos Santos, Maria Luíza de Oliveira Meirelles, 
Terezinha Bezerra Maia

03- Sônia Regina da Costa Antunes Soares

04- Angela das Graças Gomes Toledo, Marly Mathias Teixeira, Rosely Maia 
de Azevedo, Tania Regina do Nascimento

05- Lêda Tardelli, Regina Francisca de Oliveira Costa

06- Beatriz Goulart de Carvalho Pereira, Jacira Pereira de Carvalho, João 
Paulo Leires Lopes

07- Alzira de Jesus Gomes, Verônica Melo Lima de Oliveira

08- André da Silva Macedo, Jorgina Vieira Moraes Marcondes, Raimunda 
Laura Queli, Renata Conceição Macedo Silva Santos

09- Ataualpa Rispoli Neto, Juliana Cardoso dos Sangtos

10- Eni Moraes Borges, Maurício Mercedes Figueiredo, Neila Márcia 
Senos, Oswaldo Guimarães Ribeiro

11- Decio Ribeiro da Silva, Euzineia Gonçalves Nunes, Jacqueline de 
Mattos Gonçalves, Marilza Pereira de Souza, Maurílio Soares Damaceno, 
Sebastião Gomes Rangel Júnior

12- Jussara de Fátima Rodrigues da Mota, Maria de Fátima Nepomuceno 
Barreto Cunha, Mário Rodrigues Furtado de Souza, Vanderlei dos Santos 
Coutinho, Verônica Maria Gomes Muniz

13- Ílzio Luiz da Silva, Maeli de Jesus Carneiro Araújo, Maria Nazareth 
Beranger Silva, Maria Vera Lúcia Andrade, Sebastião Moraes

14- Ângela Maria Teixeira Antunes, Aurora Alves dos Santos, Celso Pereira 
da Silva, Joice Oliveira Neves, Orlando de Mello

15- Dayse Néa Gomes dos Santos, Leonardo Augusto dos Santos 
Loureiro, Maria Elisa Certório Mendonça e Geraldo, Priscilla Almeida de 
Moraes Ernandes, Sirlei Ferreira Siqueira, Waldemira Pereira da Silveira

16- Ivan Mageste de Ornelas, João Francisco Lourenço

17- João Sena  Rita, Maria Lúcia Enne Aded

18- Geralda Antônia da Conceição, Maria Cristina Alves da Silva Lannes

19- Cláudio Aleixo de Souza, Edenir Léa de Moura Lopes, Ivan de Azevedo 
Lopes, Maria Cândida Correia Esteves, Reny do Patrocínio  Azevedo, 
Simone Aparecida Conceição Silva, Simone Neves de Oliveira Rosa

20- Alda Bezerra de Lima, Magdalena Silva, Maria Rozália Souza de 
Carvalho, Marlene Gomes do Amaral, Norma Sueli da Silva R. Maciel, 
Olívia Maria de Azevedo Ribeiro, Rodrigo do Couto Nogueira, Vanda Lúcia 
Ferreira Fernandes

21- Jorge Cottini, Rosquelim Roque , Wanda Roque

23- João Evangelista da Gama, Josefa Nancy Barcelar, Lucas dos Santos 
Trindade Peixoto, Luíza Maria Dantas de Almeida, Maria Isabel Monachesi 
Marinho, Tânia Maria Gomes de Ávila

24- Hideko Nakamura Miyagi, Manoel Pereira da Costa Filho, Márcia 
Lavinas Travassos

25- Almerinda Etelvino Santos, Annita da Veiga Gomes, Antônio 
Rodrigues Silva, Fabiana Maria de Bragança Gil, Manoel Rosa da Silva, 
Maria de Fátima  Azevedo T. de Abreu, Mariana Fernandes S. Couto, 
Natalino Gomes de Andrade, Osvaldo Silva Salvador

26- Ariadne Cólen Guedes, Flávio de Souza Luiz, Sérgio França Santana

27- Joselena da Cunha Araújo, Paula Santa Rosa Nogueira Bernardo, 
Sirley Vidal da Silveira

28- Arli de Souza Coelho, Cíntia Almeida de Souza, Geonar Coutinho de 
Oliveira, Regina Célia Rocha Soares, Waldelina Occhioni

29- Aluísio Coelho Almeida, Maria Tereza Bezerra dos Santos Lima, Maria 
Terezinha Batista Cabo, Raquel Maria Carvalho da Silva, Zilda Oliveira dos 
Santos

30- Antônio Fernandes Cavadinhas, Diego da Cruz Martins, Eliseu Anísio 
Soares Pena, Lúcio Glorivaldo Matos Martins, Maria Aparecida Bastos 
Peixoto, Meire Soares Arruda, Valéria Maria de Mello Porto

31- Gisele Tatiane Rocha, Marina Marques de Araújo

Aniversariantes do mês

Dezembro
MCC sob nova coordenação

Fotos: MCC
No dia 7 de novembro, 

foi realizada a eleição para 
a função de coordenador 
do Movimento de Cursi-
lhos de Cristandade do se-
tor Cabo Frio, para o triênio 
2013-2015. 

Participaram como can-
didatos os cursilhistas Do-
mingos e Liana. Com uma 
diferença de 4 votos, o elei-
to foi o cursilhista Domin-
gos Cordeiro Neto. 

“Parabéns a todos que 
participaram desse pleito e 
aos candidatos, que se dis-
ponibilizaram a continuar 
colaborando com a evan-

Baile das ENS

veis por estarem à frente 
do movimento durante o 
triênio 2013-2015. 

gelização através do MCC. 
Que Deus dê sabedoria, 
paciência e discernimento 
à nova coordenação para 
assim, elevar cada vez mais 
o nome de Cristo Jesus em 
nossa comunidade”, afir-
mou o coordenador da 
gestão 2010-1012, Alexan-
dre Guerra Peixe.

No dia 24, foi realizada 
na Casa de Retiros Atalaia, 
em Niterói, a Assembleia 
Arquidiocesana anual do 
MCC, ocasião em que fo-
ram confirmados os cursi-
lhistas Domingos e Liana 
como os novos responsá-

Foto: ENS

Com o tema “ENS de 
Norte a Sul”, foi realizado, 
no dia 3, o tradicional baile 
das Equipes de Nossa Se-
nhora. 

Seguindo 
o tema da 
noite, cada 
equipe se 
caracterizou 
com uma re-
gião do Bra-
sil. 

Ao som 
animado do 
DJ, equipis-
tas, familiares 
e amigos se 

divertiram. 
Ao final do baile, um 

grupo de jurados elegeu a 
equipe melhor caracteriza-
da e a mais animada.

Anjos da Assunção

O grupo de participan-
tes do Cursilho realizado 
esse ano já se reuniu para 
promover sua primeira 
ação social.  

O grupo, chamado Anjos da Assunção promo-
veu uma festa em comemoração ao mês das crian-
ças, na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, 
no bairro Jardim Peró. 

Teve brincadeiras, distribuição de guloseimas, 
lanches e presentes. 

ECC promove evento sobre convivio familiar
O ECC de Cabo 

Frio da Paróquia 
Nossa senhora 
da Assunção re-
alizou mais um 
grande evento 
para crescimen-
to espiritual dos 
casais paroquia-
nos: um dia de 
convivência, que 
teve como tema 
“Convívio Familiar. 
Como estou sendo espo-
so-esposa?”. 

O tema foi abordado 

pelo casal Marquinhos 
e Bia, da Comunidade 
Católica Canção Nova. 

Foto: ECC

Palestra do casal Marquinhos e Bia. 

 No dia 12 de novembro, 
o Ministério Público Fede-
ral pediu à Justiça a retira-
da da frase “Deus seja lou-
vado” das cédulas de reais. 

De acordo com a ação, 
movida pela Procuradoria 
Regional dos Direitos do 
Cidadão em São Paulo, a 
inscrição nas notas fere os 
princípios de laicidade do 
Estado (deve se manter 
neutro em relação às dife-
rentes concepções religio-
sas) e de liberdade religio-
sa.

No pedido feito à Jus-
tiça Federal, a Procurado-
ria argumenta que a frase 
"Deus seja louvado" privi-
legia uma religião em de-
trimento das outras.

No inquérito civil aberto 
pelo MPF, a Casa da Moeda 
informou que “o responsá-
vel pela emissão propria-
mente dita, como também 
a definição das caracterís-
ticas técnicas e artísticas” 
das cédulas é o Banco Cen-
tral.

Parecer jurídico do Ban-

CNBB comenta retirada da expressão 
“Deus seja louvado” das cédulas de real

co Central argumenta que 
na cédula não há referên-
cia a uma religião especí-
fica e, portanto, é perfei-
tamente lícito manter a 
expressão na nota. 

O BC informou, ainda, 
que o fundamento legal 
para a colocação da frase 
nas cédulas é o preâmbulo 
da Constituição brasileira, 
na qual consta que ela foi 
promulgada "sob a prote-
ção de Deus".

A ação sugere prazo de 
120 dias para que a União 
passe a produzir as cédu-
las sem a inscrição e pede 
multa simbólica de R$ 1,00 
por dia de descumprimen-
to.

O procurador defende 
que o fato de os cristãos 
serem maioria no Brasil 
“não justifica a continui-
dade das violações aos 
direitos fundamentais dos 
brasileiros" que não acre-
ditam em Deus.

O Ministério da Fazenda 
informou à Procuradoria 
que a expressão foi inclu-

ída em 1986, por determi-
nação direta do então pre-
sidente da República, José 
Sarney, hoje senador. 

A expressão foi mantida 
pelo então ministro da Fa-
zenda, Fernando Henrique 
Cardoso, em 1994, quando 
o país adotou o real como 
moeda. Cardoso alegou, 
segundo nota do Ministé-
rio da Fazenda encaminha-
da ao MPF, que se tratava 
de uma “tradição da cédu-
la brasileira”. 

Para o secretário ge-
ral da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom Leonardo 
Ulrich Steiner, a expres-
são “não constrange, mas 
pode incomodar aos que 
afirmam não crer”. 

“As pessoas que vivem 
a sua fé, em suas diversas 
expressões, certamente 
não se sentem constran-
gidas, pois vivem da gran-
deza da transcendência. É 
que fé não é em primeiro 
lugar culto a um deus, mas 
relação. Se a frase lembra 
uma relação, poderia lem-
brar que o próprio dinhei-
ro deve estar a serviço das 
pessoas, especialmente 
dos pobres, na partilha e 
na solidariedade. Se assim 
for, Deus seja louvado!”, 
afirma o bispo.

Fontes: G1 e CNBB

Foto: Divulgação

O evento contou com a 
participação de mais de 
50 casais. 
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ESPECIAL Natal, tempo de festa e alegria!

ATENção 
Colaboradores 

do JORNAL SAL E LUZ 
(colunistas, coord. de 

pastorais, movimentos 
e comunidades). 

Prazo para envio de conteú-
dos para a edição de JANEIRO: dia 

15 de DEZEMBRO.  
Todo material deve ser enviado 

para:
saleluz@pnsassuncao.org.br

por PasCom

CANTAR 
EM CORAL

     É 
      LEGAL!

Foto: Camila Pessanha/PasCom

Natal é tempo de estarmos uni-
dos à comunidade celebrando o 
dom da vida manifestada no nas-
cimento de Jesus Cristo. Celebrar 
o nascimento de Cristo é estar uni-
do à Igreja em todo o mundo que 
se une na fé e na esperança de um 
novo tempo. 

Como surgiu a data

É no ano 336 que temos a pri-
meira notícia desta Festa, ocorri-
da em Roma. Por intermédio de 
Santo Agostinho, temos conheci-
mento de que essa festa era cele-
brada no séc. IV também na África. 
E também na Espanha, no final do 
séc. IV.

Caros irmãos e irmãs no batis-
mo do Senhor, uma vez mais nos 
aproximamos de um dos mais be-
los mistérios de Amor entre Deus 
e o homem. O mistério da sua en-
carnação, da sua vinda à humani-
dade, da sua interferência na his-
tória humana. A palavra de Deus 
nos ensina que “...na plenitude dos 
tempos Deus enviou o seu Filho, 
que nasceu de uma mulher e nas-
ceu submetido a uma lei”. (Gl 4,4).

Todo esse acontecimento des-
se ser visto com um profundo 
olhar de fé, deixando para trás 
aquilo que é superficial e trazer 
aos nossos corações aquilo que é 
extremamente importante. 

Olhar o Natal como uma sim-
ples festa cristã, como mais um 
feriado ou, pior de tudo, como 
mais uma data comercial, ou mais 
um dia de festa, é reduzir o nosso 
Deus e todo o Seu plano de Amor 
a nada.

O Evangelho de João nos afir-
ma “et verbum caro factum est..”(Jo 
1,14). O Verbo que era Deus, que 
estava com Deus, como nos relata 
o Gênesis, quis habitar e fazer mo-
rada no meio de nós e estendeu 
no nosso meio a sua tenda. Ao 
encarnar-se no seio puríssimo e 
imaculado da Virgem Maria, toma 
em sua plenitude a nossa carne, 
assume as nossas fraquezas, em 
tudo se assemelha a nós, exceto 
no pecado.

Na festa do Natal, devemos 
compreender que o Filho de Deus, 
nosso Salvador Jesus Cristo, ao 
nascer da Virgem Maria, se fez nos-

À Luz da Fé
por Thiago Paulo

”Et Verbum caro factum est...”
so irmão. Ao adentrar na humani-
dade, o Cristo, Filho do Homem, 
conheceu e compreendeu a nossa 
fraqueza; e ao assumir a nossa na-
tureza, o Filho primogênito do Pai 
fez de nós uma só família.

Nesse Ano da Fé é preciso mais 
do que nunca darmos passos fir-
mes em direção àquele que é o 
sentido de nossa vida, acompa-
nhar, como fez os magos, a estrela 
de Belém e fitar o nosso coração 
na manjedoura do Deus menino 
que quis nascer pobre, nos mos-
trando que toda ostentação, toda 
riqueza que não vem dele e não 
leva a Ele deve ser abolida de nos-
sas vidas. 

Bem segura é a palavra do pro-
feta Isaías que diz “ O povo que an-
dava nas trevas, viu uma grande 
luz...” (Is 9,1). Devemos andar junto 
dessa luz, que nos tira das trevas 
e nos mostra o real e verdadeiro 
sentido da encarnação do Verbo 
de Deus, o Verbo que se tornou 
carne e habitou no meio de nós 
(Jo 1,14). 

Que a Virgem Maria, Senho-
ra da Natividade, Mãe do Verbo 
encarnado, nos aponte cada dia 
mais o Seu Filho tão amado, o 
nosso redentor e salvador e que 
possamos com ela aprender pelos 
olhos da fé que o Natal é a festa 
do Amor, da misericórdia e do per-
dão, na qual celebramos a vinda 
para a humanidade do mais puro 
amor, daquele que é o mais belo 
dos belos dos filhos do homem (Sl 
44, 3), daquele que pode nos dar a 
verdadeira Paz. 

A data 25 
de dezembro 
não é con-
firmada his-
toricamente 
como oficial 
ao nascimen-
to de Jesus. 
Segundo es-
tudiosos, a ex-
plicação mais 
provável nas-
ce na tentati-
va de a Igre-
ja de Roma 
suplantar a 
festa pagã do 
“Natalis (solis) 
incicti”.

Foi no sé-
culo III que se 
difundiu no 
mundo gre-
co-romano o 
culto ao sol. 

Foi o Imperador Aureliano (275 
d.C.) que deu a esse culto uma im-
portância oficial. 

Assim, o culto ao sol tornou-se 
um símbolo da luta pagã contra o 
Cristianismo. A data principal des-
sa festa era 25 de dezembro. Era 
celebrada no solstício de inverno 
e representava a vitória anual do 
sol sobre as trevas. 

Visando purificar essa celebra-
ção pagã, a Igreja deu a ela um 
significado diferente, tendo como 
base uma rica temática bíblica: Lc 
1,78; Ef 5,8-14. 

Enquanto celebrava-se o nasci-
mento do sol, a Igreja apresentou 
aos cristãos o nascimento do ver-
dadeiro Sol: Cristo. 

A Paróquia 
Nossa Senho-
ra da Assunção 
está realizando, 
mais uma vez, a 
Campanha “Na-
tal de Luz, Natal 
sem Fome”. 

A iniciativa 
acontece des-
de 1998 com o 
objetivo de le-
var alimentos às 
mesas de famí-
lias carentes no 
Natal e recebe a 
colaboração de 
paroquianos, empresários e da 
população em geral.

As cestas são distribuídas 
para famílias de comunidades 
carentes da cidade. As famílias 
contempladas são comprova-
damente necessitadas de aju-
da e apoio material, uma vez 
que, para o recebimento do 
donativo, é necessário partici-
par previamente do cadastro 
feito pela equipe do “Natal de 
Luz, Natal sem Fome”, através 
das comunidades (capelas) da 

Campanha está em sua 15ª edição

Programação 
de Natal e Ano Novo 

na Paróquia 
Nossa Senhora 

da Assunção

Dia 08 – sábado – Dia da Imacu-
lada Conceição (Preceito) 
Às 8h30m – Missa na Igreja Mariz 
Histórica
Às 20h – Missa na Igreja Matriz 
Auxiliar

De 15 a 23 de dezembro – Nove-
na da Natal – Igreja Matriz Histó-
rica

Dia 24 – segunda feira – Missa 
Solene de Natal 
Às 20h – na Igreja Matriz Auxiliar

Dia 25 – terça feira – Natal de 
Nosso Senhor Jesus Cristo
Missas às 8h30m, às 18h e às 20h 
na Igreja Matriz Auxiliar

Dia 31 – segunda-feira 
Às 20h – Missa na Igreja Matriz 
Auxiliar

Dia 01/01/2013 –  terça-feira 
–  Solenidade da Santa Mãe de 
Deus
Missas às 8h30m, às 18h e às 20h 
na Igreja Matriz Auxiliar

“O amanhã depende muito de como 
estais vivendo o hoje da juventude” (Papa 
Bento XVI)

Oração de Natal 

Ó Deus, 
que vos fizeste criança 
para que, na vossa fragilidade, 
melhor vos amássemos
e mais facilmente 
pudéssemos adorar 
a vossa Onipotência, 
abençoai esta família 
reunida, em espírito 
de humildade e alegria, 
ao redor da mesa festiva 
desta ceia natalícia, 
e fazei descer 
sobre o mundo inteiro 
a luz daquela “PAZ” 
que nesta noite sacratíssima, 
os anjos prometeram 
aos homens de boa vontade. 
Amém. 

região. Não é necessário ser 
Católico, a ação é para toda co-
munidade de Cabo Frio.

As doações já podem ser 
entregues na tenda externa da 
Igreja Matriz Auxiliar após as 
Missas de sábado e domingo, 
ou na Secretaria Paroquial, de 
terça a sexta-feira, na secretaria 
paroquial, das 9h às 12h e das 
13h às 18h; e aos sábados, das 
9h às 12h.

Outras informações: Tel. (22) 
2643-0082.

Foto: PasCom

Foto: Divulgação
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Vamos pintar o desenho abaixo?

por José Antunes Gonçalves

L V I I
Amados (as) irmãos (as).

Prezados (as) irmãos, e irmãs.
Louvado seja Deus, por todo “bem” 

que realizamos!
Antes de adentrarmos na matéria 

que trazemos para vocês, irmãos e irmãs, 
amados do Senhor, ressaltamos que a 
mesma deveria ter sido publicada no 
mês de “novembro”, mas, por um lapso, 
foi publicada outra matéria que já havía-
mos escrito em “novembro de 2011” (fa-
lha humana)! Lidar com computador é 
complicado: sem ao menos esperarmos,  
cometemos falhas. Portanto, nossas des-
culpas!

Mas, vamos adiante! Novamente, 
aqui estamos, de início, relatando os 
acontecimentos mais recentes de nossa 
Igreja, em Cabo Frio, e, aqueles de ou-
trora que encontramos escritos. Queira 
Deus, possamos retratá-los com a mais 
clara fidedignidade. Assim queremos!

Inicialmente, vamos reavivar a me-
mória, lembrando as matérias publi-
cadas no mês anterior no nosso “Jornal 
Sal e Luz”, que distinguem também, os 
acontecimentos, da nossa Arquidiocese, 
com reflexos em todas as Paróquias, en-
tre elas, a nossa, de Cabo Frio.

Lembrem-se, como dissemos no iní-
cio, que esta matéria já deveria ter sido 
publicada no mês anterior,  e que, por 
um lapso; por uma falha nossa, foi publi-
cada outra matéria. Mas, tudo servirá de 
aprendizado. Vivendo e aprendendo! Te-
mos a certeza de que, à cada dia apren-
demos um pouco mais! 

Assim, recordamos: o mês de outu-
bro, agora recente, o mês das “missões”, 
sobre as quais já comentamos: desper-
tam o nosso comprometimento com a 
Igreja de Cristo. Devemos estar cons-
cientes de que, se não podemos nos 
engajar como missionários, pelo menos, 
sejamos mais generosos em nossa con-
tribuição para que outros irmãos pos-
sam exercê-las.

Lembramos também a convocação 
pelo nosso Papa Bento XVI, para assumir-
mos efetivamente o “Ano da Fé”, quando 
assim o proclamou em 11.10.2011, lem-
brando os 50 anos do “Concílio Vaticano 
II”, cabendo-nos agora, em obediência 
ao nosso Pastor, reafirmarmos o nosso 
caminhar de cristãos, e atendermos ao 
chamado que a Igreja nos faz para reavi-
varmos da nossa fé.

Em nossa Arquidiocese, o ato de 
abertura foi celebrado na Catedral de 
São João Batista, no dia 11.10.2012, pelo 
nosso amado Arcebispo Dom Jose Fran-
cisco Rezende Dias, cujo evento para 
nossa reflexão se estenderá até a Festa 
de Cristo Rei em 24.11.2013.

Cabe, portanto, a nós, católicos, 
zelosos e obedientes à Igreja de Cristo, 
assumirmos a nossa fé, condição indis-
pensável à nossa comunhão com Cristo 
Jesus. Encontramos na Revista “Jesus 
Vive e é o Senhor”: - “a Fé é o ato pelo 
qual decidimos, com plena liberdade, 
entregar-nos totalmente a Deus”.

Voltando ao nosso Jornal Sal e Luz, 
de outubro, verificamos, também, regis-

trado em sua página três, uma referência 
ao “Dia Internacional do Idoso”, sempre 
comemorado no dia 01 de outubro, in-
formando-nos que a data foi criada pela 
“ONU” (Organização das Nações Unidas), 
a fim de qualificar a vida dos mais velhos 
através da saúde e da integração social. 
Importante, preservarmos os valores 
que dignificam a pessoa humana! 

Em nossa Paróquia temos a Pastoral 
da Terceira Idade, de brilhante atuação 
de vida assistencial e de oração. O gru-
po chamado “Vivendo e Aprendendo”, 
reúne-se semanalmente para uma expe-
riência de oração, louvor, e visitação aos 
idosos. Deus seja louvado!

É de se registrar, também, como 
acontecimento atual, em nossa Igreja, a 
introdução da reza do “terço”, exclusiva-
mente para os homens, às terças feiras 
após as Santas Missas das 19:00 h. Foi 
bonito, o início, dia 09.10.2012, após a 
Santa Missa, os homens recitando o “ter-
ço”, cada um por sua vez indo lá à frente 
e puxando a dezena do “terço”. Deus está 
fazendo a obra! Os homens precisam de 
uma sacudidela, e Nossa Senhora espera 
o louvor de seus filhos!

            Ainda, como acontecimento 
importante, nesses últimos dias, desta-
camos a palestra do nosso querido Pa-
dre Wellington, em reunião programada 
pelos Cursilhistas, no dia 22.10.2012, 
quando nos falou sobre o tema: ”Vida de 
Oração”, momento maravilhoso, onde 
88 irmãos participantes, sem dúvida, 
receberam copiosas bênçãos de Deus, e 
com certeza, assimilaram todos os bons 
momentos e dali saíram convencidos da 
necessidade de exercitarmos plenamen-
te nossa vida de oração, conscientes de 
que a oração é dom da graça de Deus, 
mas que precisa ser acolhida com gene-
rosidade por nós.  

Agora, voltemos à nossa história dos 
tempos idos, onde, encontramos, escri-
to: - no dia 24 de setembro do ano 1968, 
quando em cada ano se comemorava 
o dia da aparição da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição, a Virgem Apare-
cida de Cabo Frio, nesse ano, (como está 
escrito), as festividades aconteceram de 
maneira muito simples; apenas a cele-
bração interna com o “tríduo” em sua 
homenagem. “Tríduo”, define-se como: 
(festa eclesiástica de três dias sucessi-
vos). Assim, foi a celebração, segundo 
está escrito: muito simples!

Registra-se, ainda, nesse período, 
a ausência dos sacerdotes, Frei Felipe 
e Frei Almir, de 12 a 27 de setembro, 
(lembrem-se: ano de 1968), que viajaram 
para participarem de um curso de atuali-
zação na cidade do Rio de Janeiro.

No dia 02 de outubro, por resolução 
de n. 125 da Câmara Municipal de Cabo 
Frio, o CENA,  (Centro de Assistência 
Social Nossa Senhora da Assunção), foi 
declarado órgão de “utilidade pública”, 
condição que lhe dá o direito de receber 
subvenções do Poder Municipal. 

Também, encontramos um registro 
de grande impacto de tristeza para os 
paroquianos, e para a cidade. (como está 
escrito). 

Na verdade, ficamos na dúvida se 
deveríamos comentar o assunto, mas, 
considerando registrado, decidimos por 
fazê-lo. Resolvemos não fazê-lo na ínte-
gra, como está registrado, mas, apenas 
lembrar: uma estudante, normalista, 
“Nilze”, mocinha de 15 anos, filha do 
casal Nilton Soares de Miranda e Zenita 
Vieira de Miranda, fora encontrada mor-
ta, estirada no sofá, em sua casa. O cri-
me se deu por volta das 18:00 h. do dia 
18 de setembro (daquele ano). Durante 
toda noite um numeroso grupo fez com-
panhia aos desafortunados pais. No dia 
seguinte, após a missa de corpo presen-
te, um público, numeroso acompanhou 
o enterro, em tocante solidariedade aos 
pais desolados. As versões, mais desen-
contradas começaram a surgir, levantan-
do-se suspeitas contra uma colega de 
classe,   Eram tidas, como amicíssimas. As 
famílias gozavam de grande estima na 
cidade, e unidas por laços de amizade, e 
além do mais, compadres, já que um dos 
casais batizara uma dessas filhas. 

Acrescentamos, que nós, paroquia-
nos, vivemos intensamente todos os 
momentos de expectativa e de tristeza 
dos pais e dos amigos. Foi uma verdadei-
ra tragédia que se abateu sobre a nossa 
cidade, e também sobre nossa Igreja, 
Porque não? Era, o casal, “família Miran-
da”, irmãos fiéis à Igreja; fiéis à Palavra do 
Senhor; membros da Irmandade do San-
tíssimo; do Encontro de Casais; ele mem-
bro do Conselho Paroquial; homem de 
confiança das ações administrativa da 
Paróquia; de trabalho ativo nas comuni-
dades; nas diretorias dos clubes da cida-
de: Tamoyo, Santa Helena e Rotary; ge-
rente de confiança da Empresa Henrique 
Lage, em Cabo Frio, e, mais importante: 
casal sempre solidário, de finíssima edu-
cação, e a menina moça da tragédia, fi-
lha única, e por todos admirada pela sua 
beleza e educação.  As famílias já não se 
encontram mais entre nós. Os pais da 
vítima vieram a falecer, e o outro casal, 
face à  repercussão da tragédia, mudou-
se de Cabo Frio. Como dissemos, apenas 
relatamos esse acontecimento pelo fato 
de o encontrarmos escrito, e se assim o 
foi escrito, acreditamos, pelo muito que 
a comunidade sofreu com a dor desses 
irmãos, tão amados que eram dentro do 
nosso convívio. Deus os tenha, na Sua 
Mansão Celestial! 

Meus irmãos; minhas irmãs. 
Entramos no mês de “dezembro”! 

Desejamos que o seja de riqueza para 
nós; em orações; meditação e revisão de 
vida. Iniciamos, dia 02, o “primeiro do-
mingo do Advento”. Teremos quatro do-
mingos de Advento, oportunidades para 
uma efetiva preparação para o Natal do 
Senhor Jesus. Tantas coisas boas nos es-
peram; principalmente Jesus esperando 
a renovação de nossa fidelidade com a 
Sua Igreja. Coloquemo-nos de prontidão 
ao chamado do Senhor; levando aos ir-
mãos e às irmãs, principalmente àqueles 
que nos são mais próximos: “a Família”, o 
nosso testemunho de vida cristã. Deus 
nos abençoe! Amém. 

     

“Noite feliz!  Noite de luz!  Noite de paz! 

A Paróquia Nossa Se-
nhora da Assunção já está 
trabalhando para a reali-
zação da JMJRio2013, que 
acontecerá em julho do 
próximo ano no Rio de Ja-
neiro. Além das Vigílias dos 
Jovens Adoradores e da 
campanha para a Semana 
Missionária, que acontece-

Paróquia promove formação para a JMJrio2013

rá também em Cabo Frio, 
foi promovido mais um en-
contro de formação sobre 
esse grande evento.

O encontro de forma-
ção foi conduzido pelo 
Padre André Siqueira Bas-
tos, coordenador arquidio-
cesano para a Juventude, 
que está responsável pelas 
ações de organização da 
JMJRio2013 na Arquidio-
cese de Niterói. A formação 
contou com a participação 
dos jovens e representan-
tes de movimentos e pas-
torais da Paróquia.

Foram abordados os se-
guintes assuntos: estrutura 
necessária para acolhimen-
to dos peregrinos; pro-
gramação de atividades 
em níveis arquidiocesano, 
vicarial e paroquial, como 
“Bote Fé” (Praia de Icaraí 
– Niterói) e “Deus é nossa 
Praia” (Arraial do Cabo); ati-
vidades da Semana Missio-

nária; entre outros.
Na ocasião, Padre An-

dré pediu o empenho de 
cada paroquiano no aco-
lhimento aos peregrinos e 
também na realização das 
atividades propostas: 

- Estamos promovendo 
essa formação em todas 
as paróquias, pois é impor-
tante que cada uma enten-
da o seu papel dentro da 
realização da Semana Mis-
sionária. Pedimos o empe-
nho dos paroquianos para 
acolher, organizar e dina-
mizar as atividades pro-
postas nesse período em 
que estaremos recebendo 
um grande números de vi-
sitantes estrangeiros - afir-
mou o sacerdote.

Para o Pároco, Padre 
Valdir Mesquita, a iniciati-
va serviu para esclarecer 
as dúvidas sobre todas as 
ações que envolvem a JMJ 
e, mais especificamente, a 
Semana Missionária. 

- Foi uma oportunida-
de para que os jovens e as 
nossas lideranças tirassem 
suas dúvidas sobre tudo o 
que envolve esse evento e, 
assim, melhor entender e 
acolher os jovens que esta-
rão conosco em 2013 – dis-
se o pároco.

Mais informações: 
www.juventudeniteroi.org.br

Jovens e lideranças paroquiais participaram do evento.

por Simone Mendonça e Maria Lúcia Menezes

Continua a Campanha 
“Receba um peregrino em sua casa” 

A Arquidiocese de Niterói receberá um grande núme-
ro de peregrinos que serão divididos pelos seus respec-
tivos vicariatos e posteriormente pelas suas paróquias. A 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção receberá cerca de 
400 jovens oriundos de diversas nacionalidades.

Ao receber os jovens, a paróquia deverá oferecer aos 
mesmos uma semana de atividades culturais, turísticas e 
religiosas. Para isso é necessária a colaboração dos paro-
quianos em receber em sua casa um jovem peregrino na 
pessoa de Jesus Cristo. 

Para receber um peregrino, os interessados já po-
dem se inscrever na secretaria paroquial, após as Missas 
ou também preenchendo formulário no site paroquial 
www.pnsassuncao.org.br

O Padre Valdir Mesquita convida a comunidade para 
acolher em suas casas os peregrinos que participarão da 
Semana Missionária.

- Convido as famílias católicas que possam abrir suas 
casas para acolher os jovens de outros países que estarão 
em nossa cidade, para que eles possam conhecer como 
a família católica vive, como ela trabalha, como ela reza e 
participa dos trabalhos da igreja, especialmente em nos-
sa paróquia. Eu conto com a generosidade dos paroquia-
nos - afirmou o pároco.

Programação:

De 4 a 6 de janeiro – evangelização nas praias de Ar-
raial do cabo

De 9 a 13 de fevereiro – Convivência dos líderes jo-
vens: “Campanha da Fraternidade sobre Juventude”

Dia 19 de maio – “Bote Fé”, na Praia de Icaraí, em Ni-
terói e início da peregrinação dos ícones da JMJRio2013

De 15 a 22 de julho – Semana Missionária
De 23 a 28 de julho – JMJRio2013

Padre André e Padre Valdir 
Mesquita.

Fotos: Camila Pessanha/Pascom
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Banda herança de Deus 
volta aos palcos

A banda Herança de 
Deus tem 13 anos. Alguns 
de seus integrantes já to-
cavam habitualmente nas 
Missas na Matriz de Nos-
sa Senhora da Assunção, 
como Evandro Marinho, 
Lelena, Osvaldo, Danielle, 
Ana Lia, Nanny, Banny e 
outros. Até que no ano de 
1999, na festa de Corpus 
Christi, o então pároco, 
Padre João Luiz, promo-
veu um festival da canção, 
realizado na Praça Porto Ro-
cha. O grupo participou, ga-
nhou prêmios e iniciou um traba-
lho profissional no meio católico.

- A partir daquele evento, a 
banda surgiu, com uma compo-
sição que o Oswaldo fez em ho-
menagem ao nascimento da filha 
- conta Frederico Santa Rosa, inte-
grante da banda.

O grupo tem quatro CDs grava-
dos: “Herança de Deus”, “Cantando 
Na Missa com a banda Herança de 
Deus”, “Teu amor é fiel” e o mais re-
cente “Herança de Deus”. 

Da antiga formação, ainda inte-
gram a banda: Alexandre “Bicudo” 
(guitarrista), Oswaldo Guimarães 
(vocalista) e Frederico Santa Rosa 
(tecladista). Outro que também 
está há bastante tempo é Daniel 
Porto (baterista). Os novos mem-
bros do grupo são Laís (vocalista), 
Fábio “Japa” (violão) e Oscar Pa-
checo (baixo).

A banda não faz apresentações 
frequentes devido às diferentes 
atividades que cada um exerce 
além do universo da música. 

- Para tocar para Deus, tem que 
ser o melhor. Por isso a banda nos 
exige um tempo disponível bem 
maior do que realmente temos. 
Os amigos nos cobram um retor-

no às apresentações, dizendo que 
temos que voltar a tocar para Je-
sus, levar as pessoas à oração e à 
meditação – conta Frederico.

Ele considera fundamental esse 
trabalho com a música dentro da 
Igreja, que, para Frederico, deve 
ser incentivado pelos músicos 
mais experientes:

- A nossa Igreja precisa de boa 
música e o jovem tem a obriga-
ção de trazer isso para as missas 
e grupos de oração. E nós, os mais 
velhos, temos também o nosso 
dever de motivar o trabalho do 
jovem músico que está chegando 
e querendo aprender, de coração 
para louvar o nosso Deus. A músi-
ca é uma flecha que atinge e en-
volve profundamente – afirma o 
músico.

Neste mês, o público pode con-
ferir o retorno da banda, com o 
especial de Natal promovido pelo 
Movimento de Cursilhos de Cris-
tandade (MCC).

Para Frederico, um momento 
que será marcante para o público 
e para a banda: “Esse show de fim 
de ano ficará para a história!”

Contatos para shows pelo tele-
fone (22) 9277-3213.

por Maria Lúcia Menezes

Os corais cabofrienses “Rai-
nha Assunta”, da Paróquia Nos-
sa Senhora da Assunção, e “Can-
tavento”, da Ferlagos, farão uma 
série de apresentações neste 
mês de dezembro, incluindo o 
Concerto de Natal na Igreja Ma-
triz Histórica, no dia 11, terça-
feira, às 20h15min.

Para o regente dos corais, o 
maestro Ruy Capdeville, este é 
um período especial de apre-
sentações:

- Estamos vivendo um dos 
tempos mais expressivos do 
ano para todos os homens do 
Mundo Ocidental, o tempo de 
Natal. Vamos nos sintonizar 
com esta grande festa, com re-
tidão, da maneira mais refinada 
que o homem já inventou: fa-
zendo arte. Vamos cantar com 
arte e generosidade e estare-
mos, assim, servindo a nossos 
irmãos e louvando ao Senhor. 
O Menino-Deus está no presé-
pio. Está sorrindo para nós, que 
queremos cantar bonito para 
Ele” – afirma o maestro.

Apresentações de Natal dos Corais 
“rainha Assunta” e “Cantavento”

Programação

- dia 7, sexta-feira, na Auto-Via-
ção salineira: “Peregrinação Natali-
na”. 

- dia 9, domingo: “Rainha As-
sunta” na Missa de Advento. À noi-
te, os coralistas se apresentam na 
Paróquia de São Pedro e São Pau-
lo, em Tamoios.

- dia 11, terça-feira, às 20h15, 
na Igreja Matriz Histórica: Festivo 
Concerto de Natal.

- dia 16, domingo, às18h15min, 
na Base Aérea e Naval de São Pe-
dro da Aldeia: mini-concerto ao 
final da Missa. 

- dia 23, domingo: “Rainha As-
sunta” na Missa do 4º Domingo de 
Advento.

- dias 24 e 25 (a confirmar): “Rai-
nha Assunta” (ou na Vigília Natali-
na, na noite do dia 24, ou na Missa 
do Dia de Natal, 25)

- dia 30, domingo: “Rainha As-
sunta” na Festa da Sagrada Família

oswaldo Guimarães, vocalista da banda.

Foto: PasCom

Maestro 
ruy Cap-
deville e 
coralistas 
do rainha 
Assunta

Foto: Camila Pessanha/PasCom

Paroquianos participam de exposições 
de fotografias

por Maria Lúcia Menezes

Alguns paroquianos de Nossa 
Senhora da Assunção, que inte-
gram o Foto Clube Cabo Frio, estão 
participando da exposição “Cabo 
Frio, minha terra amada”, em car-
taz no salão principal da Casa de 
Cultura José de Dome (Charitas).

As fotos foram inspiradas no 
hino oficial da cidade. 

“Cada participante irá apre-
sentar dois trabalhos por verso, 
detalhando o seu melhor olhar fo-
tográfico”, explica Frederico Santa 

Rosa, organizador do evento.
Os expositores são: Ives Santos, 

Alessandra Rosa, Reinaldo Azeve-
do, Vânia Maria, Frederico Santa 
Rosa, Beth Tavares, Rubens Cam-
pos, Estevão Cruz, Kátia Chirinhan, 
Monique Sant’ana, Wilson Allves, 
Felipe Terra e Ana Beatriz.

Visitação até final deste mês - 
Os trabalhos ficam em exposição 
até o dia 30 de dezembro, no ho-
rário das 14h às 20h, com entrada 
franca.

Foto: Felipe Terra

Também no Charitas, na sala 
Tiita Machado, está aberta a Mos-
tra Comemorativa dos 100 anos 
de Wolney Teixeira. 

A mostra reúne releituras de 
conhecidas fotografias de Wolney, 
sob o olhar dos fotógrafos Frede-
rico Santa Rosa, Rubens Campos e 
Reinaldo Azevedo.

Wolney Teixeira de Souza, fa-
lecido em 1983, produziu mais 
de 10 mil fotografias de lugares e 
personagens de Cabo Frio, regis-
tradas entre as décadas de 1930 e 
1980. 

Suas fotografias mostram não 
apenas a vida na cidade, como 
também a beleza das praias, ve-
getação, restinga, salinas, dunas, 
moinhos de vento e da vila colo-
nial, que permaneceu intocada 
até os anos 50, quando Cabo Frio 
passou a adquirir características 
de balneário turístico. 

Além dos registros das paisa-
gens naturais da cidade, as fotos 
também mostram o dia a dia dos 
habitantes, as festas religiosas, 
reuniões sociais e políticas, entre 
outros.

Mostra Comemorativa dos 
100 anos de Wolney Teixeira

Natal 
Onde mora Deus? 

Na busca de toda a humanidade pela vida, 

Nos corações que em meio às guerras insistem no 

grito de Paz; 

Nos humildes que frente a todo o egoísmo e riquezas, 

ousam afirmar a prioridade da vida e a 

dignidade de todo o ser humano. 

É sempre Natal, porque Deus insiste em vir a nós, 

nos gestos e atitudes de quem planta 

a esperança e a paz. 

  
A Paróquia Nossa Senhora da Assunção 
deseja a todos os fieis um Feliz Natal e um 
Ano Novo de amor e paz. 
  
Padre Valdir Mesquita – Pároco 
Padre Ricardo Mota – Vigário Paroquial

As mostras ocupam o salão principal e a sala Tiita Machado.
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O Nascimento de Jesus

Projeto Simples  Mente

Foto: Divulgação

Natal é um momento de amor 
e união entre as pessoas. Pelo me-
nos uma vez por ano, Jesus conse-
guiu fazer seu amor pelo ser hu-
mano se propagar entre nós. Para 
Jesus nada substitui o amor. Ele 
nos mostrou o quanto deveríamos 
amar as pessoas em 
nossa volta. 

Jesus, através do 
amor, ensinou as 
pessoas a viver me-
lhor. Essa foi a maior 
herança que Ele nos 
deixou. Mas não o 
amor enquanto pa-
lavra, e sim o amor 
enquanto ato. Amar 
é esquecer-se de si 
para querer a felici-
dade do outro. Amar 
é deixar suas vaida-
des de lado para fazer 
o bem ao semelhan-
te, sem preconceito e 
sem julgamento. Esse 
é o amor verdadeiro, esse é o amor 
que Jesus pregava.

Estamos falando de amor e de 
Jesus, para comemorarmos esse 
mês o seu nascimento, o nasci-
mento de Jesus de Nazaré.

O amor é tão importante para o 
ser humano que o primeiro man-
damento bíblico diz para amar-
mos: “Amar a Deus sobre todas as 
coisas”. O amor está intrínseco em 
cada um de nós. Basta deixarmos 
que ele brote e floresça, assim 
viveremos num mundo melhor, 
amando a todos os nossos seme-

lhantes.
Não vamos nos ater apenas ao 

amor entre homem e mulher, ou 
entre mãe e pai e seus filhos; o 
amor que Jesus nos ensina é o de 
irmãos, é olhar o próximo com ca-
rinho, mesmo que ele seja um es-

tranho, uma pessoa que você não 
conhece, mas que mesmo assim 
deseja o bem.

Do outro lado da balança está 
a demanda do consumismo. É 
estranho, mas o Natal, época em 
que se propaga o amor, anda lado 
a lado com o prazer individualista 
proporcionado pelo capitalismo. 
Existe um prazer no ato de com-
prar, uma alegria momentânea, 
passageira, que nos invade quan-
do obtemos um objeto novo, da 
moda. Mas, como foi dito, trata-se 
de uma felicidade momentânea, 

que logo vai dar lugar a um novo 
vazio. 

Devemos ficar atentos para que 
esse prazer do “ter” não sobressaia 
em relação ao sentido original 
desta data. Nos dias de hoje vemos 
uma sociedade consumista, que 

vê o Natal como uma 
época para troca de 
presentes. Compra-
se presentes para 
amigos, filhos, pais 
e até para nós mes-
mos. Vamos refletir 
e nos concentrar no 
verdadeiro espírito 
do Natal. A troca de 
presentes pode ser 
até agradável, porém 
não substitui o afeto, 
o carinho e até mes-
mo o amor que Jesus 

nos deixou como pre-
sente. 

Não vamos deixar 
que o “compra-com-

pra” típico desta época sombreie 
o verdadeiro sentido, que é a ce-
lebração do nascimento de Jesus, 
que nos aponta para o amor ao 
próximo.

Feliz Natal a todos.

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

Luis Felipe Nigri
Coordenador do projeto simples-

mente.

A Sagrada Família é modelo para 
cada família cristã. Unida pelo Sacra-
mento do Matrimônio e alimentada 
pela Palavra e pela Eucaristia, a famí-
lia que vive sua fé procura levar até o 
fim a vocação de ser célula viva, não 
só da sociedade, mas da própria Igre-
ja, que é sinal de e instrumento de 
unidade.

A partir da Sagrada Família possa-
mos meditar sobre o significado pro-
fundo da manifestação do Filho de 
Deus em nosso meio, na simplicidade 
de uma criança.

A Sagrada Família

Oração à Sagrada Família

Sagrada Família, Jesus, Maria e José, 
nós vos agradecemos pela convivên-
cia exemplar que tiveste no cumpri-
mento da vontade do Pai.
Que em nossos lares floresçam as 
virtudes que animaram o vosso lar 
em Nazaré: caridade, humildade, 
diálogo, compreensão e ternura.
Intercedei por todas as famílias que 
hoje passam por grandes dificulda-
des e crises (pode-se também fazer 
um pedido especial). 
Queremos também pedir a graça de 
sempre colaborar com a nossa vida 
e testemunho, para que todas as 
famílias descubram os caminhos do 
amor, da compreensão, do diálogo 
sincero e da paz.
Jesus, Maria e José, rogai a Deus por 
todas as famílias. 
Amém.

Foto: Divulgação

SANToS Do MÊS
Dezembro

01- Santo Elói ou Elígio

02- Santa Bibiana ou Viviana

03- São Francisco Xavier

04- São João Damasceno

05- São Sabas

06- São Nicolau

07- Santo Ambrósio

08- Imaculada Conceição de Maria

09- São João (Juan) Diego

Cuauhtlatoatzin

10- São João Roberts

11- São Dâmaso I

12- Nossa Senhora de Guadalupe

13- Santa Luzia ou Lúcia

14- São João da Cruz

15- Santo Alberto Magno

16- Santa Adelaide

17- São João da Mata

18- São Graciano

19- Santo Urbano V

20- São Domingos de Silos

21- São Pedro Canísio

22- Santa Francisca Xavier Cabrini

23- São João Câncio

24- Santa Paula Isabel Cerioli

25- Natal de Jesus

26- Santo Estêvão

27- São João

28- Santos Inocentes

29- Sagrada Família

30- São Rugero

31- Santa Catarina Labouré

Arroz Noite Feliz
Fotos: Divulgação

Ingredientes:

• 3 colheres (sopa) de azeite
• ½ xícara (chá) de pimentão ver-

melho cortado em cubos peque-
nos

• ½ xícara (chá) de pimentão ama-
relo cortado em cubos pequenos

• ½ xícara (chá) de cebola picadi-

Envie você também sua receita para: 

saleluz@pnsassuncao.org.br

nha (1 cebola pequena)
• 1 colher (chá) de alho picadinho 

(2 dentes de alho)
• 1 tablete de caldo de legumes
• 2 ½ xícaras (chá) de água
• ½ xícara (chá) de vinho branco 

seco
• 2 xícaras (chá) de arroz cru
• ½ xícara (chá) de champignons 

em conserva e escorridos corta-
dos ao meio

• ½ xícara (chá) de azeitonas ver-
des sem caroço e cortadas ao 
meio

• 1 xícara (chá) de cenoura cortada 
em cubos pequenos

• ¼ xícara (chá) de ervilha conge-
lada

• ¼ xícara (chá) de castanha de 
caju picada

• ¼ xícara (chá) de damasco picado
• ¼ xícara (chá) de uvas passas pre-

tas
• 1 colher (sopa) de sal

Pavê da Ceia
Ingredientes: (pavê pequeno)

Para o creme: 
• 1 lata de leite condensado 
• 1/2 lata de creme de leite 
• 1/2 lata de leite 
• 1 colher de sopa de maizena 
• 1 gema de ovo grande peneirada 

(para sair o cheiro forte de ovo) 
• 4 colheres de sopa de nozes pica-

das (usei pecã) 

Para a montagem: 
• 15 bolachas de maizena 
• 100g de damascos picados 
• 100g de nozes picadas 
• 50g de avelãs inteiras 

Modo de preparo:
1°- Numa panela de pressão coloque 

3 colheres (sopa) de azeite, ½ xícara (chá) 
de pimentão vermelho cortado em cubos 
pequenos, ½ xícara (chá) de pimentão 
amarelo cortado em cubos pequenos, 
½ xícara (chá) de cebola picadinha, 1 co-
lher (chá) de alho picadinho e 1 tablete 
de caldo de legumes e refogue em fogo 
médio por +/- 3 minutos. Adicione 2 ½ 
xícaras (chá) de água, ½ xícara (chá) de 
vinho branco seco, 2 xícaras (chá) de ar-
roz cru, ½ xícara (chá) de champignons 
em conserva e escorridos cortados ao 
meio, ½ xícara (chá) de azeitonas verdes 
sem caroço cortadas ao meio, 1 xícara 
(chá) de cenoura cortada em cubos pe-
quenos, ¼ xícara (chá) de ervilha conge-
lada, ¼ xícara (chá) de castanha de caju 
picada, ¼ xícara (chá) de damasco pica-
do, ¼ xícara (chá) de uvas passas pretas 
e 1 colher (sopa) de sal. Misture, tampe a 
panela e quando pegar pressão abaixe o 
fogo. Conte 3 minutos e apague o fogo 
imediatamente. Deixe a pressão sair na-
turalmente, sem mexer na tampa ou na 
panela. Assim que toda a pressão tiver 
saído naturalmente, abra a panela, retire 
o arroz e sirva em seguida.

• 100g de uvas passas 
• cerejas para enfeitar (se não tiver 

frescas use cereja em calda) 

Modo de preparo:
Em uma panela anti aderente leve 

todos os ingredientes do creme ao fogo 
baixo e mexa sem parar até ferver (isso 
mesmo, até o creme de leite). Assim que 
ferver desligue e espere esfriar para en-
tão bater o creme vigorosamente com 
a ajuda de um garfo – isso faz com que 
o creme fique mais leve e mais brilhan-
te – até perceber que o creme está mais 
leve. Monte o pavê intercalando camadas 
de creme, bolachas, frutas e nozes, até fi-
nalizar com frutas e nozes. Enfeite com 
cerejas frescas e leve à geladeira por ao 
menos 12 horas. Sirva gelado.

Especial de Natal



Calendário Arquidiocesano

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.


