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Santas Missas:

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

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
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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:

- Às quartas e quintas-feiras, 
na Igreja Matriz Histórica, das 
15h30min às 18h

Confissões:

Ano Novo! Tempo de 
renovar esperanças. 

Nesta edição, vamos 
falar sobre as datas 
importantes para a Igreja 
neste mês de janeiro, como a 
Epifania – em que Jesus, na 
inocência e humildade de 
uma criança, se manifesta 
ao mundo, chamando 
todos os povos à fé; e o 
Batismo do Senhor, em que 
Ele reforça a disposição de 
partilhar nossa fragilidade, 
desce até as profundezas 
do Jordão e, escutando a 
voz do Pai e acolhendo a luz 
e a forma do Espírito Santo, 
assume a missão redentora 
nos moldes do servo manso 
e humilde.

Na coluna de Turismo, 
vamos começar a mos-
trar alguns pontos im-
portantes da cidade que 
será sede da Jornada 
Mundial da Juventude: o 
Rio de Janeiro. Até julho, 
apresentaremos lugares 
de grande religiosidade 
da Cidade Maravilhosa, 
começando pela Catedral 
Metropolitana de São 
Sebastião.

E nesse clima de muita 
fé, queremos impulsioná-lo 
na caminhada durante esse 
período de férias. Para isso, 
preparamos um roteiro das 
atividades que acontecem 
em nossa paróquia nesses 
dias: missas, grupos de 
oração, vigílias, entre 
outras.

Que vivenciando 
a festa do Batismo do 
Senhor, assumamos nosso 
batismo como discípulos 
missionários de Cristo. E que 
neste Novo Ano, esforcemo-
nos para corresponder 
às graças que Deus nos 
oferece! 

Feliz 2013!

Inscrições abertas 
para a Catequese Infantil

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 FEVEREI-

RO: dia 15 de JANEIRO.  
Todo material deve ser envia-

do para:
saleluz@pnsassuncao.org.br

Foto: Catequese Infantil

Já estão abertas as ins-
crições para a iniciação 
Cristã de crianças (cate-
quese infantil).  As mesmas 
podem ser feitas na secre-
taria paroquial que fica à 
Praça Porto Rocha, S/N – 
Centro Cabo Frio, ou nas 
igrejas filiais.

Para a inscrição na ativi-
dade catequética é neces-
sário:

- que a criança tenha no 
mínimo 8 anos de idade. 

- que os responsáveis 

comparecerem à secretaria 
paroquial, durante o ho-
rário comercial, portando 
cópia da certidão de nas-
cimento, cópia do compro-
vante de batismo, foto 3x4

- pagamento da taxa de 
matrícula

Curso tem duração 
de três anos

A duração do curso é de 
três anos, segundo as nor-
mas da Comissão Arqui-

diocesana de Catequese, 
vigentes desde o ano de 
2011.

O retorno das ativida-
des da Catequese Infantil 
está previsto para o início 
do mês de março, assim 
como a celebração da San-
ta Missa para as Crianças, 
às 16h dos sábados, na Ma-
triz Auxiliar.

Outras informações so-
bre a iniciação cristã de 
crianças pelo telefone: (22) 
2643 0082

Crianças recebem a 
Oração do Credo

No sábado, dia 1º de de-
zembro, dezenas de crian-
ças que completam o 1º 
ano da Iniciação Cristã re-

ceberam o Credo, símbolo 
da Fé, durante a Missa para 
Crianças, presidida pelo 
Vigário Paroquial Padre Ri-
cardo Mota.

Na celebração, houve 
uma teatralização do Evan-

gelho do dia, que foi o do 
primeiro domingo do Ad-
vento. Em seguida, o sacer-
dote convidou as crianças 
para se dirigirem ao altar 
e apresentou a Oração do 
Credo.

Pe. ricardo Mota apresenta às crianças da Catequese a oração do Credo, símbolo da fé 
cristã.

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 Arquidiocesano 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

AVISO
A Pastoral do Batismo informa que suas atividades são interrompidas durante os 

meses de dezembro e janeiro, retornando no dia 5 de fevereiro de 2013.

O Programa Boa Nova, o Programa À Luz 
da Fé e o Jornal Sal e Luz desejam a todos 
um Feliz Ano Novo.

Que neste Ano da Fé, os cristãos possam 
aprofundar o conhecimento do mistério 
de Cristo e testemunhar a fé com alegria.

Feliz Ano NovoFeliz Ano Novo
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Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão

Foto: Paulo Klem/PasCom
Os Ministros Extraordi-

nários da Sagrada Comu-
nhão são aquelas pessoas 
convidadas e  preparadas 
para ajudar os sacerdo-
tes na função de levar a 
Eucaristia aos enfermos e 
às pessoas que não têm 
condições de participar 
das celebrações da Santa 
Missa nas Paróquias, além 
de ajudá-lo a distribuir a 
Sagrada Comunhão nas 
missas em que haja gran-
de número de fieis.

Os ministros devem: 
participar constantemen-
te das celebrações de toda 
a comunidade; ter vida 

No dia 2 de dezembro, 
a Paróquia recebeu 13 
novos Ministros Extraor-
dinários da Sagrada Co-
munhão (MESCs). A Santa 
Missa de investidura dos 
MESCs aconteceu na Igre-
ja Matriz Auxiliar de Nossa 
Senhora da Assunção. 

Além dos MESCs que 
atuarão na nossa Paróquia, 
também foram investidos 
Ministros para outras Pa-
róquias do Vicariato La-
gos: oito para a de Nossa 
Senhora da Esperança; 19 
para a de São Cristóvão; 
dois para a de Santo Antô-

nio (Bacaxá); um para a de 
São Pedro e São Paulo (Ta-
moios); cinco para a de São 
Pedro Apóstolo (São Pedro 
da Aldeia); dois para a de 
Santa Rita (Búzios).

Para a Paróquia de Nos-
sa Senhora da Assunção 
foram investidos os paro-
quianos: Dayan da Silva, 
Antônio Silvério da Silva, 
Arlindo C. da Veiga, Floris-
bela R. Reis, Ilza C. Santos, 
Juçara Paes Leme Oliveira, 
Letícia G. da Silva Araújo, 
Maria da Conceição de C. 
Muniz, Maria de Lourdes C. 
de Almeida, Nélia Maria R. 

Paróquia tem novos MESCs

Maia, Nely R. Vieira da Sil-
va, Regina Célia de M. Fer-
reira e Wanda Roque.

“Antes de serem inves-
tidos, os novos MESCs pas-
saram por um período de 
dois meses de preparação. 
Além disso, os da Paróquia 
de Nossa Senhora da As-
sunção e  os da Paróquia 
Nossa Senhora da Espe-
rança participaram de um 
retiro espiritual durante 
dois domingos”, explica 
a responsável pela equi-
pe de MESCs da Paróquia 
Nossa Senhora da Assun-
ção, Amanda Leite.

Eucarística na Igreja e na 
vida social; ter união com 
Cristo pela Palavra, leitura 
e reflexão da Palavra de 
Deus; cuidar dos objetos 
sagrados como o sacrário, 
a âmbula, o altar, o cálice; 
ser conscientes de que ao 
transportar a Eucaristia 
para as pessoas enfermas, 
devem lembrar que neste 
momento ele se transfor-
ma em um sacrário vivo. 
Por isso deverá fazê-lo 
respeitosamente e duran-
te o trajeto procurar fazer 
orações e estar sempre em 
adoração.

Quem são os MESCs?

Confraternização de fim de ano

Os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
se reuniram em uma confraternização de fim de ano. O 
encontro foi na residência da paroquiana Cida Frances-
coni, em clima de muita alegria.

Foto: MESCs

Catedral de São Sebastião do rio de Janeiro
TURISMO

Neste ano que se ini-
cia, vamos mostrar al-
guns pontos de turismo 
religioso da cidade-se-
de da Jornada Mundial 
da Juventude: o Rio de 
Janeiro. E em homena-
gem ao seu padroeiro, 
começamos o ano apre-
sentando a Catedral de 
São Sebastião, lembrado 
pela Igreja Católica no 
dia 20 deste mês.

Inaugurada em 1979 
substituindo, como ca-
tedral da cidade, a Igre-
ja de Nossa Senhora 
do Monte do Carmo, a  
construção tem formato 
cônico, de linhas retas e 
sóbrias, com vitrais colo-

ridos nas paredes até a 
cúpula. Tem capacidade 
para abrigar 20 mil pes-
soas em pé ou 5 mil sen-
tadas.  

Os quatro vitrais estão 
posicionados confor-
me os pontos cardeais 
e simbolizam as quatro 
características da Igreja: 
Una, Santa, Católica e 
Apostólica.

Igreja abriga grandes 
obras de artes

O projeto é do arqui-
teto Edgar de Oliveira da 
Fonseca; e o interior da 
foi projetado pelo padre 
Paulo Lachen Maier. As 

esculturas são 
de Humberto 
Cozzo e estão 
no fundo do 
p r e s b i t é r i o . 
Nas paredes 
externas da sa-
cristia existem 
quatro qua-
dros lavrados 
por ele, em alto 
relevo. 

A Capela do 
Santíssimo tem 
dois candela-
bros do artista 
Niccola Zanot-

to. Dele é tam-
bém a cruz latina - com a 
Virgem Maria num lado e 
São João Evangelista no 
outro - que fica por cima 
do altar-mor, sustenta-
da do teto por dois ca-
bos de aço, e os relevos 
do pórtico, bem como a 
estátua de São Francis-
co de Assis que fica na 
entrada lateral direita da 
Catedral. 

Endereço e Contatos

A Catedral está situ-
ada à Av. Chile, 245, no 
Centro da cidade do Rio 
de Janeiro. Informações: 
(21) 2240-2669.

Outros atrativos:

- a sacristia: seu in-
terior é revestido de 
mármore branco, so-
bre o qual ficam pai-
néis representando as 
Missões entre os povos 
indígenas nos séculos 
XVI e XVII.

- o Pórtico Principal 
(ou “Porta da Fé”): fei-
to de cobre martelado, 
representa o Credo do 

Povo de Deus, de autoria do Papa Paulo VI.
- o Campanário: fica na parte externa e tem quase a 

mesma altura da Catedral. Construído em concreto apa-
rente, é composto de quatro colunas que se encontram 
no topo, onde se ergue uma cruz. 

- esculturas: uma, em bronze, do Papa João Paulo II, 
no jardim situado em frente à porta principal, do escul-
tor Mário Agostinelli; as de São Sebastião e Sant’ana, em 
frente à porta lateral direita; e dos Apóstolos Pedro e Pau-
lo, em frente à porta lateral esquerda, todas confeccio-
nadas em resina e pó de mármore pela artista plástica 
Mazeredo (Marli Crespo Azeredo), como marco da vinda 
do Santo Padre em 1997.

- Marco da preparação ao Grande Jubileu: próximo à 
entrada da Capela do Santíssimo Sacramento (também 
de Mazeredo).

- a Via Sacra, composta de quatorze painéis em alto 
relevo em bronze.

- A Pia Batismal e o carro-andor confeccionado para 
conduzir a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Apa-
recida, em 1922, no Congresso Arquidiocesano Mariano. 

- Imagem Peregrina de São Sebastião:  cópia feita em 
resina pelo artista plástico Weissmar Robertson da ima-
gem trazida por Estácio de Sá, quando fundou a Cidade.

- estátua do Sagrado Coração de Jesus: próxima à en-
trada lateral esquerda de 3m de altura, em bronze, de au-
tor desconhecido.

A Catedral esta situada à Av. Chile, no centro do rio.

Fotos: www.catedral.com.br

os vitrais simbolizam as carac-
terísticas da Igreja: una, Santa, 
Católica e Apostólica.



6        Janeiro de 2013 7Janeiro de 2013

01- Maurício Salkine, Maria da Conceição do Carmo Valone, Edna 
Maria Gallo Koehler, Elizabeth Campos Pinheiro, Jaqueline Marinho 
de Mello, Janete Alonso Scholant
02- Nélson Mendes de Carvalho, Regina Célia Alves da Silva, Luciano 
de Souza Viegas
03- Maria de Lourdes Santana do Nascimento, Carlos Roberto 
Barbosa dos Santos
04- Douglas de Castro Marinho
05- Anacleir Vieira Ramos, José Maria da Silva, Elaine Bussade 
Pillar, Dulce Maria Gouvêa, Núbia Lacerda Marinho Marques, Lília 
Aparecida Baptista de Almeida
06- José Luiz Gaeta, Reinaldo Souza de Azevedo
07- Maria da Conceição Bandeira, Leonor Maria da Costa 
Nascimento, Ângela Maria Gaspar dos Reis,  Maria da Piedade Braga 
Diniz, Therezinha da Silva Santos, Nilson Fábio da Silva Almeida
08- Lídia Nascimento da Silva, Maria Rosele Novelino da Silva 
Torres, Lucy Regina de Azevedo, Neli Fernandes Peral,  Léa Maria de 
Almeida, Cristiane Teixeira dos Santos
10- Keber Alves da Silva, Maria Marlene Rocha, Irenilde Magalhães 
de Carvalho Lima
11- Sheila Batista Antunes
12- Hamilton Pereira de Souza, Ana Maria dos Santos Pereira, 
Leonardo dos Santos Feitoza
13- Eliane Alves da Silva
14- Maria Cláudia Rosa de Andrade
15- Genevalda Jesus Emaco, Sonia Maria de Almeida Ferreira, Maria 
Trindade de Moraes, Luiza Bezerra Almeida
16- Judith Diniz Coelho, Nadja Rita Suppo de Barros, Joselene 
Rodrigues de Andrade, Maria José Porto de Almeida, Domingos 
Cordeiro Neto, Edimar Magaly Xavier, Elizabeth de Oliveira Carmo,  
Alexandra de Paula Alcântara
17- Therezinha Gonçalves dos Santos, José Carlos Almeida de 
Oliveira,  Simone Azevedo de Oliveira
18- Zilda de Menêzes Alves, Zuleide Bento Zatich da Silva, Jaciara 
dos Santos
19- Creusa Maria Pereira Magalhães
20- Fernando Monteiro Pinto, Sheila Regina Mota
21- Natalina Bandeira dos Santos, Maria Elí Santos Barreto
22- Maria de Fátina de Jesus Hora,  Evelyn Siqueira da Conceição 
Silva
23- Salim Nagen Dayer, Rogério Jorge Lannes, Heidy Carvalho Miller, 
Camila Cantarino Nascentes, Mariany Rocha Moreira
24- Carlos Augusto Cerqueira Xavier, Maria Auxiliadora Murta Perim, 
Maria Regina dos Santos Azevedo, Edegar Marques de Oliveira, 
Danielle Ferreira de Mello
25- Rosa Maris de Oliveira Fernandes
26- Alessandra Rosa Guimarães
27- Flávio Nogueira Nelson de Mello, João Flávio Borges de 
Nogueira, Juliana da Costa Lopes
28- Maria da Conceição de Castro Muniz
29- Deolinda Lindemberg dos Santos, Francisco José Muniz
30- Sebastião Fador Sampaio, Edilma Maria de Oliveira, Paulo de 
Tarso Brasil Paiva, Ivane Assis de Faria, Eunice Rodrigues Costa, 
Verônica Gonçalves Pereira, Amanda Celina V. Dantas
31- Valdecy Quaresma Romão, Wolnei da Costa Moreira

Aniversariantes do mês

JaneiroENS têm novos Casais responsáveis de Equipe

Fotos: Pastoral da Saúde

Missa de Posse dos novos Casais responsáveis de Equipe para 2013. 

SANToS Do MÊS
Janeiro

01- Maria, Mãe de Deus

02- Santo Basílio

03- Santa Genoveva

04- Santa Ângela de Foligno

05- Santo João Nepomuceno Neuman

06- Dia de Reis e da Epifania do Senhor

07- Santo Luciano da Antioquia

08- Santo Severino

09- Santo Adriano

10- Santa Léonie Françoise de Sales 
Aviat

11- Santo Teodósio

12- Santo Antonio Maria Pucci

13- Santo Hilário de Poitiers

14- Pedro Donders

15- Santo Paulo - o ermitão

16- Santo Honorato de Arles

17- Santo Antonio do Deserto ou 
Antão do Egito

18- Santa Margarida da Hungria

19- Santo Odilo

20- Santo Sebastião

21- Santa Inês

22- Santo Vicente Pallotti

23- Santo Ildefonso

24- Santo Francisco de Sales

25- Conversão de São Paulo

26- Santo Estêvão

27- Santa Ângela de Mérici

28- Santo Tomás D’Aquino

29- Santo Valério de Treviri

30- Santa Martinha

31- Santo João Bosco

A Celebração Eucarística para a posse dos novos Casais Responsáveis de Equipe aconteceu no dia 14 de 
dezembro, na Paróquia Nossa Senhora da Esperança e foi presidida pelo Padre Dionísio. São os seguintes os 
casais empossados:

Equipe 1 – Raquel e Mosquito
Equipe 2 – Jaline e Júnior
Equipe 3 – Cristina e Cristóvão
Equipe 4 – Néia e Toninho
Equipe 5 – Nazareth e Ives
Equipe 6 – Adriana e Mauro
Equipe 7 – Adriana e Samarion
Equipe 8 – Maria Tereza e Laerte
Equipe 9 – Nathalia e Saulo
Equipe 10 – Iracema e José Carlos
Equipe 11 – Raquel e Vítor
Equipe 12 – Daniela e Marcelo
Equipe 13 – Lucy e Jorge
Equipe 14 – Claudia e Carlinhos
Equipe 15 – Euzineia e José Izidro

Últimas atividades de 2012 
Vários eventos marcaram os úl-

timos dias de atividades de 2012 
das Equipes de Nossa Senhora. 
Entre eles: a Formação sobre o 
Sacramento do Matrimônio, com 
o Padre Ricardo Mota, o anúncio 

Foto: ENS

do Advento, quando as equipes 
se reuniram para refletir sobre o 
tema “Maria e José, um testemu-
nho de Fé”; e o anúncio do Natal, 
com Adoração do Santíssimo Sa-
cramento, presidida pelo Padre 
Ricardo. Neste encontro, os casais 

contribuíram com doação de ali-
mentos para a Campanha Natal de 
Luz Natal sem Fome.

Outro evento que marcou o fim 
do ano foi a confraternização, que 
aconteceu no Clube Militar, no Fo-
guete, no dia 9 de dezembro.

Agentes da Pastoral da Saúde 
da Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção participaram da Santa 
Missa que foi celebrada no Insti-
tuto de Cardiologia São Miguel, 
pedindo pelos enfermos e pelos 
agentes, para que estes possam 
perseverar no seu ministério com 
amor, caridade e respeito aos do-
entes visitados.  

Pastoral da Saúde realiza Missa no Instituto de Cardiologia São Miguel

Também estive-
ram presentes ami-
gos e funcionários 
do Instituto, que é 
um dos estabele-
cimentos hospita-
lares visitados pela 
Pastoral, recebendo 
os agentes sempre 
com carinho.

Foto: Frederico Santa Rosa

Fotoclube Cabo Frio: uma aventura fotográfica 
por Maria Lúcia Menezes

O Fotoclube Cabo Frio 
nasceu de uma experiência 
de dois amigos, um com o 
seu olhar crítico e curioso, e 
o outro, com a sua delicade-
za e experiência.

Assim, no início de 2012, 
Frederico Santa Rosa e Beth 
Tavares começaram a se 
reunir nos fins de tarde para 
fotografar as belezas natu-
rais da cidade; e sem que-
rer, começaram a chamar a 
atenção de outros amantes 
desta arte.

Ao longo dos meses, os 
integrantes do grupo - do-
nas de casa, aposentados, 
professores, secretárias, ad-
vogados - todos criaram um 
laço de amizade, expondo 
as suas paixões pelo olhar 
através de uma câmera fo-
tográfica.

- Somos um grupo de 

fotógrafos amadores em 
busca da perfeição. Essa ati-
vidade preencheu o espaço 
vazio na minha vida me fez 
ter algo a mais do que um 
hobby – afirma o aposenta-
do Ives Santos, atual presi-
dente do Fotoclube.  

Os “loucos por fotogra-
fia” - como se denominam - 
ainda se reúnem e estão em 
busca de um grande sonho:

- Estamos estudando 
uma forma de legalizar o 
Grupo e, assim, juridica-
mente deixaremos de ser 
amadores para sermos pro-
fissionais da arte – explica 
Ives.

Para a professora de te-
atro Katia Chirinhan, o Fo-
toclube proporcionou um 
amadurecimento do olhar. 

- Hoje me vejo e vejo as 
coisas com outros olhos, 

com mais segurança, com 
mais propriedade – afirma 
Katia.

Essa atividade também 
trouxe um novo olhar para 
a vida de Vânia Maria, que 
considera o grupo, ainda, 
uma grande oportunidade 
de convívio com amigos e 
de aprendizado.

- Aqui estou aprenden-
do a arte da Fotografia com 
meus companheiros, prin-
cipalmente os amigos Fre-
derico Santa Rosa, Beth Ta-
vares e Reizinho, que estão 
sempre dispostos a orientar 
os iniciantes como eu. Fazer 
parte do grupo me trouxe 
um novo olhar em relação 
às situações que estão ao 
nosso redor; e consequen-
temente aprendendo a ver, 
apreciar e clicar as obras pri-
mas feitas pelo Senhor.
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ESPECIAL Janeiro: de férias, com Jesuspor PasCom

CANTAR 
EM CORAL

     É 
      LEGAL!

Foto: Divulgação e Nicole Niebus/PasCom

Foto: PasCom

Janeiro, tempo de férias. Mas 
não para as atividades religiosas, 
como as missas, os cultos euca-
rísticos e os grupos de oração.

Neste mês, Cabo Frio recebe 
mais de um milhão de visitantes. 
Grande parte desses turistas são 
atuantes em suas paróquias de 
origem e quando chegam aqui 
procuram as atividades locais, 
assim como os paroquianos.

Domingo do Turista
O segundo domingo do mês 

de janeiro é dedicado aos turistas 
que visitam a nossa cidade.

O objetivo do “Domingo do 
Tursta” é integrar os visitantes à 
nossa comunidade paroquial. 

Para participar, os visitantes 
devem ser atuantes nas equipes 
de Liturgia de suas paróquias de 
origem.

Grupos de Oração
Vários são os grupos de oração que se reúnem semanalmente nas 

capelas e na Igreja Matriz Histórica de Nossa Senhora da Assunção. 
Quem se interessar em participar das reuniões deve ficar atento aos 
dias e horários:

Às segundas-feiras: 
- Grupo de Oração Vida Nova – às 19h30min – Igreja Matriz Histórica
- Grupo de Oração Boa Semente – às 19h30min – Igreja de São Pedro 

– Gamboa
Às terças-feiras:
- Grupo de Oração Nova Criatura – das 15h às 17h – Igreja Matriz 

Histórica
Às quartas-feiras: em todas as capelas, às 19h
Às quintas-feiras :
- Grupo de Oração Fogo de Amor – às 20h – Igreja Matriz Histórica

Missa pela Saúde do Corpo e da Alma
Todas as segundas-feiras, às 15h, os fieis podem participar da Missa 

pela Saúde do Corpo e da Alma. Depois de seis meses sendo celebrada 
na Igreja Matriz Histórica de Nossa Senhora da Assunção, a missa pas-
sou a acontecer na Igreja Matriz Auxiliar.

A mudança se deu por conta da grande participação de fieis, que 
lotavam a tricentenária e pequena igreja e que agora são acolhidos 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 de 2012, sempre com um grande número de fieis em 
busca de bênçãos para sua vida e a vida de seus familiares.

Nesse mesmo dia da semana, há também a celebração das 7h30min, 
na Igreja Matriz Histórica.

JMJRio2013

Vigília dos Jovens Adoradores

Retorno da Vigília em preparação para a JMJRio2013, dia 19, a partir 
das 22h, iniciando com a Santa Missa, com término às 6h da manhã, 
com a Bênção do Santíssimo.

“Deus é Grande”

No período de 4 a 6 (sexta a domingo), a Arquidiocese de Niterói 
promove um fim de semana missionário, com um trabalho de evange-
lização na Praia Grande, em Arraial do Cabo. 

Reuniões da Pastoral da Juventude

Durante os meses janeiro e fevereiro, as reuniões da Pastoral serão  
às sextas-feiras, após a Missa das 19h, no salão paroquial.

Culto Eucarístico
Em todas as capelas da Paróquia, às 19h.

Atividades do  Setor Juventude
Bernardo de Claraval nasceu 

numa família nobre da França, em 
1090 e morreu em 1153. Foi monge, 
e abade durante 38 anos. Fundou 
163 mosteiros. Viveu intensamen-
te, num período muito conturbado 
na história da Igreja, e foi, inclusive, 
conselheiro de reis e de papas. Mas 
apesar disso, nunca se descuidou da 
vida espiritual. Foi declarado santo 
em 1174: São Bernardo de Claraval.

Piero Bernardo Pignatelli também 
nasceu numa família nobre da Itália. 
Também foi monge, e, depois, papa 
entre 1142 e 1153, com o nome de 
Eugênio III. Governou a Igreja num 
período muito difícil, dedicou-se a 
muitas construções. Foi declarado 
beato em 1872.

Como vêem, a biografia dos dois 
se cruza em cima de muitas coinci-
dências. Eles nasceram de famílias 
nobres, tiveram o mesmo nome de 
batismo, foram monges da mesma 
ordem religiosa, viveram vidas mar-
cadas pela intensidade dos aconte-
cimentos e na mesma época difícil, 
tornaram-se líderes, construtores e 
organizadores admiráveis. Morreram 
no mesmo ano e foram elevados à 
glória dos altares.  

No entanto, não foram essas coin-
cidências que marcaram as vidas de 
ambos. Num determinado ponto, 
num cruzamento da estrada que am-
bos percorriam, eles se encontraram. 
E surgiu aquilo que hoje quero lhes 
contar. Pelo jeito, ao que tudo indi-
ca, o papa Eugênio III andava muito 
preocupado e agitado com todos 
os afazeres do cargo. E o cuidado da 
Igreja lhe tomava todo o tempo e a 
alma inteira. Ele havia se afastado 
de si mesmo e de sua vida interior. 
Foi então que São Bernardo lhe es-
creveu um livro, pequeno e denso, 
escrito inteira e pessoalmente para 
o papa. Nesse livro, o santo observa 
que é preciso a todo custo evitar a 
correria da vida. E imaginem que ele 
vivia no século 12! Se vivesse hoje, 
nem sei o que pensaria de nós e de 
nossa época. São Bernardo escreve 
ao papa que as muitas ocupações 
levam à “dureza do coração”. E que 
elas “nada mais são do que sofrimen-
to do espírito, enfraquecimento da 
inteligência, dispersão da graça.  ... 
Eis onde te podem arrastar todas as 
malditas ocupações, se continuas a 
perder-te nelas... nada deixando de 
ti para ti mesmo”. Na vida cristã, já 
dizia outro santo, São Bento: “Nada 

A Voz do Pastor - Dom José Francisco Rezende Dias

se deve preferir ao amor de Cristo”. 
A oração e a contemplação de Deus 
devem sempre ocupar o primeiro lu-
gar. “Uma só coisa é necessária. Maria 
escolheu a melhor parte, e esta não 
lhe será tirada” (Lc 10, 42). É isso que 
dá sentido a tudo o que vier depois. 
Sem isso, tudo não passa de agitação 
frenética e nada mais.

Sabem por que lhes escrevo essas 
coisas? Porque estão chegando as fé-
rias. No meu seminário, se dizia que 
“férias são feras!”, numa alusão ao pe-
rigo que elas poderiam representar, 
no descaso à vida espiritual. Mas, ao 
contrário do que se diz, a ocasião não 
faz o ladrão. A ocasião apenas reve-
la o ladrão. Quem não é ladrão, não 
o será em ocasião alguma. As férias 
não produzem o descaso do espíri-
to. As férias apenas podem revelar 
intenções secretas de descaso, que 
brotam quando as ocasiões e opor-
tunidades aparecem. 

Bem diferente, é o que as férias 
representam para todos aqueles que 
trabalham, estudam, se cansam no 
esforço de “ganhar a vida”. As férias 
são o tempo especial para ficar jun-
to daqueles que amamos e que nos 
amam: nossa família, filhos, esposos, 
amigos. As férias não são o momento 
de esquecer tudo. O que elas preten-
dem ser é, justamente, o contrário: o 
momento de repensar tudo, mas de 
outro ângulo, com um olhar mais hu-
mano, mais sadio, mais espiritualiza-
do. Nenhuma máquina funciona sem 
descanso. Ninguém sobrevive como 
pessoa se não tiver tempo para ser 
pessoa, e não apenas uma peça de 
uma engrenagem maior que tudo 
alimenta, mas que a tudo consome. 

As férias são tempo da graça. Po-
rém, os valores, que mantemos o ano 
todo, não tiram férias. E são eles que 
irão garantir que nossas férias nos 
trarão as alegrias de serem recor-
dadas pelo ano inteiro, para serem, 
novamente, esperadas quando o 
cansaço bater. Os valores humanos e 
cristãos devem ser os guias que nos 
levam ao merecido descanso.  Férias 
são tempos de alegria, de reencon-
tro, de saúde, de renovar as forças 
para retornar melhor ao dia-a-dia. 

Imaginemos que, lá do século 12, 
São Bernardo e o papa Eugênio nos 
perguntam como estamos. Como 
responderemos? Ora, só há uma res-
posta. Aqui, no século 21, ainda vive-
mos por Ele, todos os dias. Também 
nas férias.

“A VIDA NECESSITA DE PAuSA ...”

Foto: Camila Pessanha/PasCom
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por José Antunes Gonçalves

L V I I I
Prezados irmãos e irmãs.
Amados e amadas do Senhor.
Roguemos ao nosso Bom DEUS 

para que este Novo Ano, (2013), seja 
para todos nós, seus filhos amados, 
que com certeza, os somos, um Ano 
verdadeiramente “novo”, renovado 
a cada momento de nossa vida; 
com a nossa consciência em “paz”; 
com a nossa alma “lavada” da man-
cha de nossos pecados (difícil, mas 
não impossível), e que o vivamos 
com a nossa “fé” cada vez mais fir-
me, e convictos de que somos a sua 
Igreja, e que ela espera de cada um 
de nós, verdadeiros testemunhos 
de vida cristã.

De fato, sentimos em nosso 
coração, que este Novo Ano será 
abençoado. Está chegando cheio 
das “bênçãos” do Senhor, para nós; 
para nossa família que será a cada 
dia restaurada; para a nossa Igreja 
e para nossos Sacerdotes renova-
dos em “Sabedoria”; para a nossa 
cidade, que, temos a certeza, estará 
reservada, uma renovação de amor; 
de solidariedade; de um governo 
verdadeiramente voltado para os 
anseios do Vosso “povo”, Senhor. 
ESTAMOS PROFETIZANDO! Temos 
a certeza que Deus assim deseja, e 
nós esperamos, confiantes! Amém.

Podemos também dizer, que 
vivemos com intensidade o Ano 
que passou, (2012). Durante seu 
transcurso, esforçamos-nos para 
bem cumprir a “Palavra do Senhor”; 
procuramos ser fiéis, quanto possí-
vel, embora, reconhecendo a nossa 
fraqueza. Mas, mesmo na fraqueza, 
encontramos força no Senhor. É a 
sua Palavra que nos afirma: - São 
Paulo aos Filipenses 4,13: “Tudo 
posso naquele que me conforta 
(que me dá força)”

Nas festas do “advento”, procu-
ramos viver efetivamente as “no-
venas do Natal de Jesus”, sendo 
possível meditar sobre a humildade 
proposta por Jesus desde “seu nas-
cimento” e seguir o seu exemplo: 
sendo Deus, fez-se humano e po-
bre, nascendo envolto em palhas 
numa manjedoura.

Aprendei de mim! “Tomai meu 
jugo sobre vós, e recebei minha 
doutrina, porque eu sou manso e 
humilde de coração” – São Mateus 

11, 29. Esforcemo-nos, pois, para 
continuarmos nossa caminhada 
rumo à “Jerusalém Celeste”.

Voltando à história antiga, no 
ano 1967 para 1968, encontramos: 
em outubro, Frei Felipe ausentou-se 
de Cabo Frio, indo à São Lourenço 
(Minas Gerais) para pregar aos fiéis 
daquela comunidade, o “tríduo” em 
homenagem à Nossa Senhora de 
Fátima, e para substituí-lo, chegou à 
nossa Paróquia, Frei Isidoro.

Dia 12 de outubro, transcorre 
o 3º aniversário da Escola Paro-
quial de São Cristóvão, acontecen-
do várias festividades, com desfile 
dos Escoteiros com suas “baterias” 
(lembrem-se, já dissemos: os “es-
coteiros”, frutos de nossa Paróquia, 
grupo criado por Frei Felipe). Na 
oportunidade, a inauguração do 
“belo mastro” (como está escrito), 
doado pelo “Lions Clube”, esten-
dendo-se as festividades até o “cair 
da tarde”, encerradas com horas de 
arte e lazer para os alunos, seus pais 
e familiares.

No dia 17 de outubro, retorna à 
nossa cidade, em viagem de visita, 
Frei Felix (quem não se lembra dele) 
que aqui chegou, como Vigário da 
Paróquia, quando se chamava Frei 
Adjuto, um frade dinâmico, traba-
lhador, que aqui esteve, no nosso 
convívio, por longos anos como vi-
gário, tendo sido figura importante, 
à época, nos trabalhos de “restaura-
ção” da nossa “Matriz” da Padroeira 
Senhora da Assunção, quando a 
restauração se deu não somente da 
Igreja, (o prédio), mas também de 
todo seu acervo religioso, incluin-
do-se, imagens e outras obras de 
artes sacras.  A visita de Frei Adjuto 
durou cerca de 15 dias, retornando 
no dia 30 de outubro.

Outros Frades, ainda, no mesmo 
mês, chegam a Cabo Frio: - No dia 
25, Frei Amélio Stultzer para uma 
nova apresentação do “curso” – Para 
um Mundo Melhor, tendo tido boa 
freqüência, embora não tanto como 
o anterior (assim está escrito).

No dia 31, em visita de fraterni-
dade aos colegas (como está escri-
to), chega Frei Francisco Trindade. 
Observa-se, naquele tempo, e ainda 
hoje, podemos considerar, o grande 
número de irmãos sacerdotes, em 

visita a nossa Paróquia, podendo-se 
atribuir, além do gesto de fraterni-
dade entre eles, irmãos sacerdo-
tes, muitas vezes oriundos de uma 
mesma comunidade fraternal (de 
irmãos), mas poder-se-ia admitir, 
também, pelo prazer de estarem 
em nossa cidade que lhes oferecia 
tantos atrativos de suas belezas na-
turais. Quem não gostaria de estar 
a desfrutar de uns belos dias (ainda 
que poucos) em nossa amada terra? 
Disse muito bem, o Poeta, Musicis-
ta, de saudosa memória, Osvaldo 
Rodrigues: “Cabo Frio, terra encan-
tada, por Deus ornada de belezas 
mil; jóia brilhante, no céu fulguran-
te, com lindas praias do Brasil. Aos 
olhos dos visitantes, deixa a mais 
bela impressão, guardando no pei-
to seu lindo retrato, dentro do seu 
coração”. É muito bom, desfrutar-
mos das belezas de nossa terra!

Mas, prosseguindo na história, 
encontramos registrado que, pela 
primeira vez, no dia 28 de outubro, 
foi celebrada a Santa Missa na Cape-
la da “Raza”, (para quem não sabe, 
referida Capela fica no caminho de 
Búzios) iniciativa de Frei Almir, que 
a incluiu na programação de visita-
ção às Capelas, verificando-se muito 
bom resultado (como está escrito).

Outro assunto, também impor-
tante, a publicação no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, con-
forme Lei n. 5.951 de 09 de outubro 
daquele ano, considerando de Utili-
dade Pública Estadual, nosso CENA, 
(Centro de Assistência Social Nossa 
Senhora da Assunção). Já havíamos 
noticiado, em matéria anterior, que 
o foi da mesma forma, considerado 
de Utilidade Pública Municipal, con-
forme ato da Câmara Municipal de 
Cabo Frio, assim, com o direito de 
receber subvenções, tanto do Go-
verno Municipal, como do Estadual, 
desde que, cumpridas as formalida-
des processuais. Tudo possível!

Ainda outros assuntos, podería-
mos continuar trazendo para os(as) 
irmãos(ãs), tanto para nós da Igreja 
(porque é bom conhecermos a his-
tória), como para nossos irmãos e 
irmãs, cabo-frienses, para que pos-
sam nos despertar  vontade de me-
lhor conhecer a história.

Por tudo, DEUS SEJA LOUVADO!    

À Luz da Fé
por Thiago Paulo

Conversão de São Paulo
No dia 25 de janeiro a 

Igreja celebra a grandiosa 
festa da conversão de São 
Paulo, marco importante 
para a dinâmica do cris-
tianismo, na qual vemos 
a poderosa mão de Deus 
agindo na vida de uma 
pessoa que outrora fora 
um grande perseguidor 
dos seguidores de Cristo 
e que, a partir da sua con-
versão, torna-se o grande 
propagador do mesmo, 
tendo a prerrogativa de 
ser chamado de apósto-
lo de Cristo; sendo, assim 
como os doze, chamado 
pelo próprio Cristo.

São Paulo, que antes de 
sua conversão era chama-
do de Saulo, era natural 
de Tarso, na Cicília, onde 
hoje se encontra a Turquia. 
Era filho de um importan-
te fariseu e estudou em 
Jerusalém com o mestre 
Gamaliel, um doutor da 
lei e importante mem-
bro do Sinédrio. Saulo era 
descendente da tribo de 
Benjamim e um zeloso 
membro do partido dos 
fariseus, como fora seu pai, 
e era possuidor do título 
de cidadão romano desde 
o seu nascimento.

O relato de sua conver-

são está descrito no livro 
dos Atos dos Apóstolos, no 
capítulo 9. Neste relato po-
demos observar o quanto 
Saulo era um homem ex-
tremamente religioso e ze-
loso com a prática judaica, 
a qual não admitia o nas-
cimento do cristianismo, 
pois via o mesmo como 
uma seita, e passou então 
a persegui-la. 

Na sua ida a Damasco, 
onde tinha autorização 
para prender um grupo de 
cristãos, ele é interpelado 
pelo próprio Cristo que lhe 
questiona o seu ato (At, 9, 
3-9). Depois desse encon-
tro com a pessoa do Nosso 
Senhor Jesus Cristo, e após 
o batismo (At 9, 10-17), 
Saulo passa a chamar-se 
Paulo e torna-se o grande 
propagador do Evangelho, 
assumindo em sua vida a 
vida do Mestre, ao ponto 
de declarar que “...Eu vivo, 
mas já não sou eu; é Cristo 
que vive em mim” (Gl 2,20).

Ao celebrar a festa da 
conversão de São Paulo, 
devemos ter um profundo 
olhar de fé e celebrar a fes-
ta da nossa conversão, do 
nosso batismo. Lembrar 
daquele momento onde 
nos encantamos com a 

pessoa do Nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo 
e assumi-lo em nossa vi-
das, consumindo-as pelo 
Cristo assim como Paulo 
consumiu a sua. Olhemos 
então para a figura des-
se homem que se tornou 
para nós exemplo de amor 
e dedicação ao Nosso Se-
nhor Jesus Cristo e o imi-
temos, fazendo da nossa 
vida um agradável odor de 
Cristo.

São Paulo nos deixou 
grandiosos ensinamentos 
e o que mais devemos tra-
zer de Paulo é o seu amor 
pelo Cristo. Assim ele nos 
atesta que o Amor de Cris-
to nos constrange (2 Cor, 
14- 15). Seu comprome-
timento com o Nosso Se-
nhor fez de sua conversão 
uma das mais importantes 
e impactantes da história 
do cristianismo, levando-o 
a consumir a sua vida pelo 
Cristo (2 Tm 4, 7-8). 

São Paulo escreveu 13 
cartas e provavelmente 
morreu no ano 64 d.C. pela 
espada em Roma. Sua fes-
ta litúrgica é celebrada em 
29 de Junho, junto com a 
festa de São Pedro Apósto-
lo, os quais são ditos como 
colunas da Igreja. 

Anjo da minha guarda,
Doce companhia,
Não me desampare,
Nem de noite, nem de 
dia.

Anjinho da Guarda,
Meu bom amiguinho,
Me leve sempre,
Pelo bom Caminho.

Santo Anjo do Senhor,
Meu zeloso guarda-
dor
Se a ti me confiou
A piedade divina,
Sempre me rege e 
guarda,
Governa e ilumina.

Com Deus me deito,
Com Deus me levanto,
Com a graça de Deus
E do Espírito Santo.

Meu bom Jesus,
verdadeiro Filho da Vir-
gem Maria,
Me acompanhai esta 
noite,
E amanhã por todo o dia.

Boas 
Férias!

A Arquidiocese de Ni-
terói realizou a ordenação 
diaconal dos seminaristas 
Alessandro Renato da Silva 
(Alex), Angelo de Azevedo 
Souza e Júlio Cesar Silva e 
Silva. A celebração aconte-
ceu na Paróquia Porciúncu-
la de Sant’Anna, no dia 15 
de dezembro. 

A celebração foi presi-
dida pelo Arcebispo, Dom 
José Francisco, concelebra-
da pelo Arcebispo Emérito 
Dom Frei Alano Maria Pena, 
o Vigário Geral Padre Car-
mine Pascale e os Vigários 
Episcopais. Além destes, 
estavam presentes sacerdo-
tes, diáconos, religiosos, se-
minaristas, familiares, ami-
gos e fiéis. 

Dom José Francisco ao fi-
nal da celebração anunciou 
a ida do Diácono Alessandro 
Renato da Silva (Alex) para a 
Paróquia de São Pedro, em 
São Pedro da Aldeia; a ida 
do Diácono Angelo de Aze-
vedo Souza para a Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, 
em Manilha; e do Diácono 
Júlio Cesar Silva e Silva para 

Arquidiocese tem três novos 
diáconos transitórios

a Matriz de São Gonçalo do 
Amarante.

O Rito
O rito do diaconato ini-

ciou com a apresentação 
dos candidatos. No mo-
mento da reza da ladainha, 
os ordenandos se deitaram 
à frente do altar, em sinal de 
humildade e entrega, sob 
a intercessão dos santos e 
santas de Deus. Logo de-
pois, o Arcebispo fez a im-
posição de mãos sobre cada 
um dos ordenandos, invo-
cando a prece de ordena-
ção (oração consecratória).

Em seguida, os diáconos 
receberam os paramentos 
(a estola e a dalmática) pe-
los pais. Assim que recebe-
ram, foram devidamente 
paramentados por um pa-
dre convidado e voltaram-
se para o povo, que os aco-
lheu com uma grandiosa 
salva de palmas. Houve 
ainda a entrega do livro dos 
Evangelhos e o abraço dos 
demais diáconos presentes. 

Com informações da Arquidio-
cese de Niterói

Foto: Pe. Ricardo Mota
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Eventos de Dezembro
Irmandade do Santíssimo 

Sacramento visita hospitais
Integrantes da Irmandade do San-
tíssimo Sacramento realizaram, em 
dezembro, as visitas natalinas ao 
Hospital Municipal da Mulher e ao 
Hospital Municipal da Criança, levan-
do presentes e a Palavra de Deus aos 
pacientes.

Encenação de Natal na Missa das Crianças
O fim das atividades da Iniciação Cristã Infantil do ano de 2012 foi marcado com a celebração da 

Missa para Crianças que teve uma encenação sobre o Natal, feita pelas crianças da Catequese, e uma 
Cantata realizada pelos alunos da Apae de Búzios. As Missas para Crianças não acontecerão no mês de 
janeiro, retornando apenas no fim de fevereiro.

Concerto Natalino de Corais
Os corais “Rainha Assunta” (da Paróquia Nossa 

Senhora da Assunção) e “Cantavento” (da Ferla-
gos) abriram a programação natalina de nossa pa-
róquia com o Concerto de Natal, na Igreja Matriz 
Histórica, no dia 11.

Novena de Natal no 
Lar de Cidinha

Fieis da Paróquia Nossa Senhora da Assunção reza-
ram a Novena de Natal ao lado dos idosos do Lar da 
Cidinha. Os residentes receberam presentes e partici-
param da Celebração da Palavra, com o MESC Santucci 
e integrantes da Capela Rainha da Paz.

Novena e Missas de Natal
O Natal foi festejado em nossa Paróquia com a Novena realizada no período de 15 a 23 de dezem-

bro e com as Missas dos dias 24 e 25.

Retiro Paroquial sobre o “Ano da Fé”
O Setor Juventude da Paróquia Nossa Senhora da Assunção realizou um retiro paroquial sobre o “Ano da Fé”, no dia 16, na Casa de Maria. O encontro teve 

como tema a passagem do apóstolo Pedro: I Pe 3, 15; e como lema “Fortalecei a vossa fé” (Ef 6, 16). O evento teve palestra do Padre João Luiz, Diácono Ângelo, 
Juliano Feital (RCC) e Thiago Paulo (Setor Juventude).

Campanha Natal de Luz Natal sem Fome

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção realizou, mais uma vez, a Campanha “Natal de Luz, Natal sem Fome”. Este ano 
foram arrecadadas 900 cestas, contendo 17 Kg de alimentos cada uma, que foram distribuídas entre todas as comuni-
dades que compõem a Paróquia e outras instituições.

A iniciativa acontece desde 1998 com o objetivo de levar alimentos às mesas de famílias carentes no Natal e recebe 
a colaboração de paroquianos, empresários e da população em geral.

As famílias contempladas são comprovadamente necessitadas de ajuda e apoio material, uma vez que, para o re-
cebimento do donativo, é necessário participar previamente do cadastro feito pela equipe do “Natal de Luz, Natal sem 
Fome”, através das comunidades (capelas) da região. 

- Agradecemos mais uma vez aos nossos paroquianos que se mobilizaram com doações e com trabalho na realização 
da Campanha, em especial aos integrantes do Dispensário São José – disse o Pároco Padre Valdir Mesquita.

Pe. João Luiz. Momento de oração. Diácono Ângelo.

A Comunidade de São Benedito foi uma 
das beneficiadas.

Fotos: Catequese

Foto: Carlos Bonan/Pascom

Fotos: Pe. Ricardo Mota

Fotos: Camila Pessanha/Pascom

Fotos: Thais Lourenço/Pascom

Fotos: ISS

Fotos:  Camila Pessanha e Gabriel Souza/Pascom
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Os profissionais da saúde mental

Projeto Simples  Mente

Foto: Divulgação

Existem ainda muitas dúvidas e 
preconceitos sobre estes profissionais 
que dedicaram suas carreiras a cuidar 
da saúde mental. Vamos tentar escla-
recer a função e as diferenças entre 
eles. Para que você possa procurar a 
pessoa certa para suas questões.

De semelhança podemos dizer que 
os três apresentam sua origem no 
grego, “psykhé, “psique” que sig-
nifica “alma”, “mente”. Essa seme-
lhança nos mostra que trata-se de 
profissionais que cuidam da men-
te. Talvez essa seja a única seme-
lhança.

O psiquiatra é um profissional 
da medicina, que cursou a gradu-
ação de médico e se especializou 
em psiquiatria. Assim como o car-
diologista se especializa em cuidar 
do coração, o psiquiatra se espe-
cializou na psique, na mente. Entre 
os três profissionais aqui citados, o 
psiquiatra é o único que tem autoriza-
ção para prescrever medicamento. Ele 
é quem vai fazer o diagnóstico, a partir 
de um manual classificatório das do-
enças mentais (C.I.D.- Classificação In-
ternacional das Doenças) e, a partir do 
diagnóstico, preecrever a substância 
medicamentosa idicada para aquele 
determinado caso.

O psicólogo é o profissional que 
acredita na “talking cure”, a cura pela 
palavra, ou para usar a expressão 
de uma das pacientes atendidas por 
Freud, “Limpeza da chaminé”. É o pro-
fissional que estuda e se especializa 
nos comportamentos humanos.

O levantamento do diagnóstico é o 
mesmo usado pelo psiquiatra, através 
do C.I.D.; a forma de tratamento que é 
diferenciada. O psicólogo acredita que 
existe por trás do sintoma uma forma 
de comunicação, um pedido de aju-
da, ou até mesmo a manifestação de 
um desejo inconsciente, um compor-

tamento que não deve ser eliminado 
pelo medicamento, mas decifrado e 
superado.

Por exemplo, diante de uma crian-
ça dita hiperativa, o psiquiatra irá 
manipular a Ritalina, medicamento 
que está na moda, na intenção de eli-

minar o comportamento indesejado. 
Já o psicólogo pode ter uma leitura 
diferenciada, e acreditar que a crian-
ça está, por exemplo, se mostrando 
hiperativa para chamar a atenção dos 
pais. Um desejo escondido no sintoma. 
Ou seja, a intenção do psicólogo não 
é simplesmente eliminar o comporta-
mento inadequado como se propõe a 
medicação, e sim interpretar o que esse 
comportamento está querendo trans-
mitir, conferindo-lhe um novo sentido.

Segundo o próprio Sigmund Freud, 
que era neurologista, “...acreditar que 
as neuroses podem ser vencidas pela 
administração de remediozinhos ditos 
inócuos é subestimar grosseiramente 
esses distúrbios, tanto quanto à sua 
origem quanto à sua importância prá-
tica”. (Observações sobre o amor trans-
ferencial) 

Interpretando com palavras o com-
portamento inadequado, acredita-se 
que ele irá sumir automaticamente, de 

forma mais saudável que a via medica-
mentosa. Que na verdade não elimina 
nada, só silencia o organismo com a 
substância inibidora. O resultado disso 
é que o organismo vai arranjar outro 
sintoma para expor seu desejo.

O psicólogo é aquele profissional 
que alivia as dores da alma através 

das palavras, do desabafo pela 
palavra.

O psicopedagogo é um pro-
fissional que investiga e propõe 
soluções para um problema emo-
cional que está interferindo direta-
mente na aprendizagem da crian-
ça. Ou seja, na grande maioria das 
vezes, a criança que apresenta 
dificuldade escolar tem alguma 
questão emocional responsável 
pelo surgimento do problema de 
aprendizagem.

O psicopedagogo é o profis-
sional que avalia e desvenda essa 

questão emocional, através de relató-
rios, levantamento da história familiar 
da criança desde a sua gestação e mo-
mento atual que a criança se encontra.

Depois dessa etapa avaliativa, pla-
neja-se e atua-se, através de jogos, ati-
vidades educativas e orientação fami-
liar, a melhor estratégia para suprir o 
déficit e sanar a dificuldade da criança.

Esperamos que com esses esclareci-
mentos, cada pessoa possa ter um me-
lhor discernimento sobre qual forma 
de tratamento lhe é mais conveniente, 
ou que seja mais indicado para seu 
caso. Qualquer dúvida, consulte um 
médico de confiança.

Coloco à disposição para os leito-
res, meu e-mail, para dúvidas e suges-
tões de assuntos para abordarmos. 

(felipenigri@hotmail.com)
Luis Felipe Nigri
Coordenador do Projeto Simples-

mente.

Crepes de Maçã

Ingredientes:
• 200g de farinha de trigo
• 50g de açúcar
• 2cm de gengibre fresco ralado ou 

2 colheres (café) de gengibre em 
pó

• 1 pitada de sal
• 100g de manteiga derretida
• 600ml de leite
• 8 gemas
• 1 1/2 de maçãs sem cascas e sem 

sementes cortadas em lâminas 
grossas 

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 pi-

cadas

Para a montagem: 
• 15 bolachas de maizena 
• 100g de damascos picados 
• 100g de nozes picadas 
• 50g de avelãs inteiras 
• 100g de uvas passas 
• cerejas para enfeitar (se não tiver 

frescas, use cereja em calda) 

Foto: Divulgação

Epifania (dia 6)

Com a festa de Epifania, a Igreja 
celebra a manifestação de Jesus ao 
mundo. Epifania, palavra de origem 
grega, significa “manifestação externa, 
aparecimento”. No mundo helenista, 
a palavra era usada para exprimir a 
chegada de um imperador em visita 
aos territórios de seu domínio. O uso 
tradicional desta palavra, para indicar 
esta narrativa do nascimento de Jesus, 
em Mateus, induz a uma interpretação 
gloriosa deste nascimento.

Mateus apresenta Jesus como a luz 
e a glória de Deus para o povo de Isra-
el, sendo a Ele que os povos vêm em 
adoração, em uma perspectiva univer-
salista, a qual está presente também 
no pensamento de São Paulo, na se-
gunda leitura do domingo da Epifania 
do Senhor.

A menção da estrela que guia os 
Reis Magos é uma alusão à estrela 
de Jacó, que, depois, se transformou 
na estrela de Davi, com seis pontas e 
doze lados, associando Jesus ao mes-
sianismo davídico. Assim também se 
dá com o nascimento em Belém, que 
era tida como a terra de origem de 
Davi. Todos estes acentos messiânicos 
o evangelista os fazia para convencer 
sua comunidade de cristãos originá-
rios do judaísmo que, em Jesus, se 
realizavam as suas expectativas messi-
ânicas, conforme a tradição do Antigo 
Testamento.

A estrela que guiou os Reis Magos 
parou num humilde presépio, onde 
nascera o Menino Jesus e onde Maria 
e José permaneceram por algum tem-
po, cuidando, contemplando e ado-
rando o Menino-Deus. A estrela leva a 
Jesus. O ambiente é rústico, simples e 
pobre, mas a estrela indica a grandeza 
do Filho de Deus, que se tornou huma-
no para que nós pudéssemos nos tor-
nar divinos.
(trecho do texto “Epifania do Senhor, 
onde a estrela parou”, de Dom Eurico 
S. Veloso, Arcebispo Emérito de Juiz de 
Fora - MG)

Epifania e Batismo do Senhor

Com a celebração da festa do Ba-
tismo do Senhor, concluímos o tem-
po do Natal e começamos um novo 
ciclo, o Tempo Comum, onde conti-
nuaremos a contemplar as diversas 
facetas do único Mistério de Cristo, 
revelado a nós em cada domingo na 
proclamação solene das Escrituras 
que ouvimos em cada assembleia 
eucarística.

O que celebramos nesta festa? 
Por que justamente com esta fes-
ta concluímos o Tempo do Natal? 
Nesta festa celebramos o mistério 
de Cristo que quis ser batizado por 
João Batista no Jordão manifestan-
do assim a sua condição de “servo 
sofredor” que quis assumir o pecado 
do mundo inteiro e que assumiu a 
nossa humanidade a fim de oferecê-
la na cruz por nós. Com esta festa 
concluímos o Tempo do Natal a fim 
de que possamos nos recordar de 
que este corpo assumido por Nosso 
Senhor na Encarnação foi assumido 
em vista da cruz.

Ele assumiu uma existência se-
melhante à nossa, a fim de ofere-
cê-la na cruz por nossos pecados. 
Assim, encerrando o ciclo natalino 
com esta festa, percebemos que o 
mistério do Natal está intimamente 
conectado com o mistério da Páscoa 
do Senhor, da sua entrega amorosa 
na cruz por nós.

Como dizíamos, Cristo quis ser 
batizado no Jordão para manifes-
tar-nos a sua entrega, a sua condi-
ção de Messias sofredor. Sabemos 
que o batismo que João pregava era 
um batismo de conversão, para o 
perdão dos pecados.

Não era um batismo como aque-
le que recebemos, que nos incorpora 
a Cristo, que nos torna filhos de Deus 
e membros da Igreja, novas criatu-

ras em Cristo. O batismo de João era 
um sinal externo de um desejo inter-
no de conversão e vida nova. Ora, 
Cristo não precisava de conversão. 
Sendo Deus, não tinha pecado. Por 
que então Cristo quis submeter-se 
ao Batismo de João?

Em primeiro lugar, para manifes-
tar a sua condição de servo sofredor. 
Ele se deixa batizar para mostrar a 
sua humildade, o seu extremo esva-
ziamento por amor dos homens. É o 
Criador sendo batizado pela criatu-
ra!

Em segundo lugar, o Batismo de 
Cristo é a sua designação pública 
como Messias, por isso se ouve a 
voz do Pai dando testemunho d’Ele 
e, por isso também, o céu se abre e 
sobre Ele desce o Espírito Santo em 
forma corpórea. Mas Cristo é o Mes-
sias sofredor, que toma sobre si o 
pecado dos homens. No Batismo se 
dá a manifestação pública de Cristo, 
como aquele que veio para cumprir 
a profecia de Isaías, ou seja, ele é a 
fonte de água viva à qual todos nós, 
“sedentos”, podemos acorrer.

Cristo foi batizado no Jordão, 
também, a fim de em seu corpo se-

melhante ao nos-
so nos oferecer a 
purificação dos 
pecados. Descen-
do às águas do 
Jordão ele não so-
mente dá aos ho-
mens o exemplo 
do que eles mes-
mos devem fazer, 
mas de maneira 
misteriosa ele já 
lava nas águas do 
Jordão, a humani-
dade inteira.

(...)
João batizou com água, mas Je-

sus é aquele que batiza com o Espí-
rito Santo. Nós fomos batizados em 
Cristo na água e no Espírito Santo. 
No dia do nosso batismo, o próprio 
Cristo, agindo nos seus ministros – 
por que quando alguém batiza é o 
próprio Cristo quem batiza – deu-
nos o seu Espírito Santo. Desde o 
nosso batismo nós somos cheios do 
Espírito Santo. Também sobre a fon-
te batismal naquele dia fez-se ouvir 
a voz do Pai que dava testemunho a 
nosso respeito, como deu do Cristo: 
“Tu és o meu filho amado, a minha 
filha amada”.
(...)
Nós que fomos batizados em Cristo, 
“nos revestimos de Cristo” (Gl 3,27). 
Nós que recebemos o Espírito Santo 
no dia do nosso batismo, devemos 
agora viver segundo o Espírito que 
recebemos, renovando diariamente 
o nosso empenho para sermos fiéis 
às promessas daquele dia e voltan-
do, através do sacramento da pe-
nitência, à graça da amizade com 
Deus.

(Fonte:www.cnbbleste1.org.br)

Batismo (dia 13)
Foto: Divulgação
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SEGuNDA A SEXTA-FEIrA

05h Ofício da Imaculada
05h30Músicas Marianas
06h Angelus 
06h03Programa “MILÍCIA DA IMACULADA” 
06h06Músicas Marianas
06h40Programa “O SANTO TERÇO EM SUA CASA” 
07h Programação Musical 
08h Programa “TERÇO DA VITÓRIA PELO SANGUE DE JE-

SUS”
08h40Programação 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
12h03Programa “MILÍCIA DA IMACULADA”
12h06Programação Musical 
14h Programa “COMUNIDADE TOTAL” 
17h Programação Musical
 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
17h     Programa “PHS – Por Hoje Sóbrio” 
             3ª feira
17h40Programa “O SANTO TERÇO EM SUA CASA” 
18h Angelus
18h03Programa “MILÍCIA DA IMACULADA”
18h06Programa “DE CALÇA JEANS” 
             2ª  feira
18h06Programa “PHS – Por Hoje Sóbrio” 
             3ª feira
18h06Programa “PALAVRA DE ESPERANÇA”
             4ª e 5ª feira
18h06Programa “MOMENTO DA SAÚDE”
 6ª feira
19h Programa “A VOZ DO BRASIL”
20h Programa “TERÇO DA VITÓRIA PELO SANGUE DE JE-

SUS”
20h23Programação Musical
             2ª, 4ª e 6ª feira
20h23Sessão da Câmara Municipal de Cabo Frio 
             3ª e 5ª feira
23h Programação Musical
03h TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA
03h15Programação Musical

SÁBADo E DoMINGo

05h Ofício da Imaculada
05h30Músicas Marianas
06h Angelus
06h03Programa “MILÍCIA DA IMACULADA” 
06h06Músicas Marianas
06h40Programa “O SANTO TERÇO EM SUA CASA”                 
07h Programação Musical 
08h Programa “TERÇO DA VITÓRIA PELO SANGUE DE JE-

SUS”
08h40Programação 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
12h03Programa “MILÍCIA DA IMACULADA” 
15h TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA
15h15Programação Musical
17h40Programa “O SANTO TERÇO EM SUA CASA”
18h  Angelus
18h03Programa “MILÍCIA DA IMACULADA”
18h06Programação Musical 
20h Programa “TERÇO DA VITÓRIA PELO SANGUE DE JE-

SUS” 
20h23Programação Musical 
00h Programa “PALAVRA DE ESPERANÇA” 
            sábado - reprise
01h Programa “PALAVRA DE ESPERANÇA” 
           domingo - reprise

02h Programação Musical 
03h TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA
03h15Programação Musical 
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