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Observações: Prepare o ambiente para a celebração, arrume a mesa com toalha, Bíblia 
e flores (reserve o Círio Pascal da Família). Distribua entre os participantes as funções na 
celebração, são eles: Comentarista, Pai, Mãe, Filho, Leitor 1, Leitor 2.

Comentarista: Estamos aqui reunidos para recordar e celebrar a Páscoa de Jesus. A 
Palavra Páscoa significa passagem, eis exatamente o que celebramos, a passagem da 
morte para a vida. Todos nós somos convidados a seguir o caminho de Jesus, amando, 
anunciando a boa nova, fazendo o bem a todos, perdoando as ofensas sofridas, pedindo 
perdão pelas ofensas causadas e tornando a vida plena de felicidade.

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

Todos: Amém!

Mãe: com a LUZ da sua Ressurreição, Cristo iluminou toda criatura e nos resgatou das 
trevas dos nossos pecados, realizando a Nova criação, tornando-nos herdeiros da VIDA 
ETERNA. Com alegria, vamos acender neste momento o Círio Pascal, símbolo da 
Presença Viva do Cristo ressuscitado. (Acende-se o Círio Pascal)

-Canto:

A nós descei Divina Luz(2x)

Em nossas almas acendei, / o amor, o amor de Jesus (2x)

Pai e Mãe:  A Sagrada Escritura narra duas grandes Páscoas. A Páscoa do Antigo 
Testamento e a Páscoa do Novo Testamento. A primeira preparou a segunda. A primeira 
era uma sombra, da Páscoa definitiva realizada por Jesus Cristo.  

Filho(a) – A primeira Páscoa aconteceu no tempo de Moisés. O povo do Antigo 
Testamento clamava por libertação da escravidão do Egito, e Deus prometeu que 
haveria de libertá-los.

Leitor 1 – Todas as orientações foram dadas e as famílias se reuniram para celebrar 
como o Senhor havia ordenado.  Deus mandou que fosse tomado um cordeiro macho do 
rebanho, e que o sangue do cordeiro fosse derramado em sinal do perdão dos pecados. 

Leitor 2 – Como tinham pressa para a fuga, os pães da ceia foram preparados sem 
fermento. Comeram a ceia, com sandálias aos pés, em sinal da prontidão para a viagem.

Filho(a) – No  momento oportuno, Deus ordenou a retirada do Egito e  lhes abriu o mar 
vermelho para que passassem com segurança. 

Leitor 1 - Era a noite da Páscoa! Era o momento que Deus havia preparado, para fazer a 
passagem da escravidão para a liberdade.

Leitor 2 – Em memória dessa noite da libertação, todos os anos, a festa da Páscoa, 
passou a ser celebrada pelos judeus.

Pai e Mãe – Mas esta não era a Páscoa definitiva, esta era um anúncio daquela que 
viria mais tarde! Através do profeta Jeremias Deus prometeu: “chegará o tempo, em 
que selarei uma Nova e Eterna Aliança!” (Jr. 31,31)

Filho(a) – No Novo Testamento, Jesus é apresentado por S. João Batista, como o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo (Cf. Jo 1,9). Na última ceia celebrada 
por Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, instituiu o sinal sacramental da Nova 
Páscoa, dizendo: “Tomai e comei, isto é o meu corpo... Tomai e bebei, este é o cálice 
de meu sangue.”  E foi Ele, que ao fim da ceia ordenou: “fazei isto, em memória de 
mim!” (Lc 22, 18-19).

Leitor 1 – A partir de agora, não é mais o cordeiro do rebanho, porém é o próprio filho 
de Deus, que derrama seu sangue para o perdão dos pecados. Não é mais o pão 
ázimo que alimenta, e que dá força na caminhada, mas é o Pão que desceu do céu: 
Jesus Cristo, pois sua “carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida” 
(Jo 6,55).  

Todos: “quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele” 
(Jo 6,56)

Leitor 2 - Jesus foi crucificado e morto, mas venceu a morte, ressuscitando ao terceiro 
dia. Assim, para nós cristãos, a Páscoa definitiva, aquela que sela a Nova e Eterna 
Aliança, prometida por Deus, é a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo!

Comentarista: Ouçamos o Evangelho que nos narra a madrugada da ressurreição 
(Lc 24, 1-6).

Pai - � No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao 
túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Maria Madalena, Joana 
e Maria, mãe de Tiago, quando chegaram ao local onde Jesus havia sido sepultado, 
viram que a pedra do túmulo havia sido removida, e o corpo de Jesus não estava lá. 
Dois homens de roupas brilhantes apareceram para elas e disseram: "Por que estais 
procurando entre os mortos aquele que está vivo?" "Ele não está aqui, ressuscitou!"

Comentarista: Quando Jesus Ressuscitado apareceu pela primeira vez aos seus 
discípulos, suas primeiras palavras foram: “A paz esteja convosco”. Ao celebrarmos 
a Ressurreição do Senhor, peçamos a Ele o dom da paz para cada um de nós, para as 
nossas famílias e para as famílias do mundo inteiro. Que o nosso abraço fraterno, seja 
sinal da presença do Ressuscitado no meio de nós! 

Pai e Mãe – Saudemo-nos na Paz do Cristo, que venceu a morte e trouxe-nos a vida! 
Amém! (Após o abraço da Paz)

Pai - Rezemos - Pai nosso que estais nos céus...

Bênção

Pai e Mãe: O Senhor que venceu a escuridão com a luz, ilumine nossos passos.

Todos: Amém

Pai e Mãe: O Senhor que reconciliou o mundo com o Pai misericordioso, nos ensine a 
perdoar

Todos: Amém

Pai e Mãe: O Senhor que venceu a dor da morte com a alegria da ressurreição, nos 
conceda um dia a vida eterna.

Todos: Amém

Todos: (fazendo o Sinal da Cruz, rezam): O Senhor nos abençoe, nos livre de todo 
o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.

Canto: - Todos cantam: Deus enviou Seu Filho amado / Para morrer, no meu lugar / 
Na cruz pagou por meus pecados / Mas o sepulcro vazio está porque Ele vive / Porque 
Ele vive, eu posso crer no amanhã / Porque Ele vive, temor não há / Mas eu bem sei, 
que o meu futuro / Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.

Feliz e Santa Páscoa!!!

Celebração da Páscoa de Jesus Cristo, em Família

Padre Marcelo Chelles Moraes e Padre Celso Luis Enetério

Jesus pagou na Cruz os nossos pecados

Nesta edição, os destaques são as instruções para bem viver a Quaresma:
Quaresma é a conversão do coração - Pag. 8 Celebração da Páscoa em família - Pag. 16 A PASCOM é comunicadora da vida e do amor - Pag. 5 A Semana Santa vivenciada dia a dia - Pag. 9
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Segunda-feira: 7h30min - Matriz Histórica

Terça a Sexta-feira: 7h30min e 19h - Matriz Histórica 

Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar

Domingo: 8h30min, 18h e 20h - Matriz Auxiliar 
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A VOZ DO PASTOR

Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo
Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum.

Continuação da edição anteriorFoto: Frederico Santa Rosa

  Confissões: Quartas e Quintas-feiras - das 15h30min às 18h                        
                        Sextas-feiras - das 20h às 21h30min
                        Sábados e Domingos - 30 minutos antes das Missas     

24. Por sua vez, o aquecimento 
influi sobre o ciclo do carbono. Cria 
um ciclo vicioso que agrava ainda 
mais a situação e que incidirá sobre 
a disponibilidade de recursos 
essenciais como a água potável, a 
energia e a produção agrícola das 
áreas mais quentes e provocará a 
extinção de parte da biodiversidade 
do planeta. O derretimento das 
calotas polares e dos glaciares a 
grande altitude ameaça com uma 
libertação, de alto risco, de gás 
metano, e a decomposição da 
matér ia orgânica congelada 
poderia acentuar ainda mais a 
emissão de dióxido de carbono. 
Entretanto a perda das florestas 
tropicais piora a situação, pois 
estas ajudam a mitigar a mudança 
climática. A poluição produzida pelo 
dióxido de carbono aumenta a 
acidez dos oceanos e compromete 
a cadeia alimentar marinha. Se a 

tendência atual se mantiver, este 
século poderá ser testemunha de 
mudanças climáticas inauditas e 
duma destruição sem precedentes 
dos ecossistemas, com graves 
consequências para todos nós. Por 
exemplo, a subida do nível do mar 
pode criar situações de extrema 
gravidade, se se considera que um 
quarto da população mundial vive à 
beira-mar ou muito perto dele, e a 
maior parte das megacidades 
estão situadas em áreas costeiras.

25. As mudanças climáticas são um 
problema global com graves 
implicações ambientais, sociais, 
econômicas,  d is t r ibut ivas  e 
políticas, constituindo atualmente 
um dos principais desafios para a 
humanidade. Provavelmente os 
impactos mais sérios recairão, nas 
próximas décadas, sobre os países 
em vias de desenvolvimento. 

Muitos pobres vivem em lugares 
particularmente afetados por 
fenômenos relacionados com o 
aquecimento, e os seus meios de 
subsistência dependem fortemente 
das reservas naturais e dos 
chamados serviços do ecossistema 
como a agricultura, a pesca e os 
recursos florestais. Não possuem 
outras disponibilidades econômicas 
nem outros recursos que lhes 
permitam adaptar-se aos impactos 
climáticos ou enfrentar situações 
catastróficas, e gozam de reduzido 
acesso a serviços sociais e de 
p ro teção .  Por  exemplo ,  as 
mudanças climáticas dão origem a 
migrações de animais e vegetais 
que nem sempre conseguem 
adaptar-se; e isto, por sua vez, 
afeta os recursos produtivos dos 
mais pobres, que são forçados 
também a emigrar com grande 
incerteza quanto ao futuro da sua 
vida e dos seus filhos. É trágico o 
aumento de emigrantes em fuga da 
miséria agravada pela degradação 
ambienta l ,  que,  não  sendo 
reconhecidos como refugiados nas 
convenções  in te rnac iona is , 
carregam o peso da sua vida 
abandonada sem qualquer tutela 
normativa. Infelizmente, verifica-se 
uma indiferença geral perante estas 
tragédias, que estão acontecendo 
agora mesmo em diferentes partes 
do mundo. A falta de reações diante 
destes dramas dos nossos irmãos e 
irmãs é um sinal da perda do 
sentido de responsabilidade pelos 
nossos semelhantes, sobre o qual 
se funda toda a sociedade civil.

EDITORIAL

Queridos irmãos e irmãs, esta Quaresma que 
vivemos tem um componente especial, o auxílio do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia, inspiração 
divina do Papa Francisco, através do qual ele nos 
convida à verdadeira conversão, de modo que a 
palavra do perdão possa chegar a todos e a 
chamada para experimentar a misericórdia não 
deixe ninguém indiferente.

Na Bula de Proclamação do Jubileu, o Papa 
Francisco recorda que, aos pés da Cruz, Maria 
testemunhou, ao lado de João, as palavras de 
perdão supremo oferecido por Jesus a quem O 
crucificou e mostra-nos que a misericórdia do Filho 
de Deus não conhece limites e alcança a todos, sem 
excluir ninguém.

“A palavra e o conceito de misericórdia parecem 
causar mal-estar ao homem, o qual... se tornou 
senhor da terra, a subjugou e a dominou (cf. Gn 1, 
28). Um tal domínio sobre a terra... parece não 
deixar espaço para a misericórdia”, disse São João 
Paulo II na encíclica “Dives in misericórdia”. Jesus 
diz que se uma pessoa não quer incorrer no juízo de 
Deus, não pode tornar-se juiz do seu irmão. É que 
os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a 
superfície, enquanto o Pai vê o íntimo. É um 
verdadeiro desafio posto aos seus interlocutores, 
que se contentavam com o respeito formal da lei. 
Jesus, pelo contrário, vai além da lei, a sua partilha 
da mesa com aqueles que a lei considerava 
pecadores permite compreender até onde chega a 
sua misericórdia.

Durante esta quaresma, e já nos aproximando da 
Semana Santa, tão rica de acontecimentos 
marcantes para a ação redentora de Jesus Cristo 
sobre as nossas vidas, a instituição da Eucaristia, 
do Ministério Sacerdotal, o Lava-pés, e culminando 
com a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus 
Cristo, deixemo-nos despertar para o chamado a 
viver de maneira mais intensa o olhar na 
misericórdia, para que, reconciliados com Deus, 
possamos, enfim, nos preparar dignamente para a 
Páscoa. Uma Feliz Páscoa!

É o desejo da Equipe do Jornal Sal e Luz!

3Março de 2016
FORMAÇÃO

Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus

DA EDUCAÇÃO INFANTIL
AO ENSINO MÉDIO

Av. Nilo Peçanha, 140 - Centro
Cabo Frio - RJ - (22) 2647-1228

Rede Franciscanas
WWW.SAGRADOCJ.COM.BR

Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos

Frederico Santa Rosa 

fredericosantarosa.com.br - (22) 98831-3213

    ATENÇÃO    
Senhores Coordenadores:
Favor enviar a agenda 
d a  s u a  p a s t o r a l  o u 
movimento até o dia 15
de cada mês, para ser
divulgado nas edições do 
 

Jornal Sal e Luz
e-mail: saleluzedicao@gmail.com

Ano a ano, em 19 de março, comemoramos 
a Solenidade de São José, Padroeiro da Igreja 
Católica Universal, assim proclamado pelo 
Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1870.

São José, esposo de Maria e pai adotivo de 
Jesus, é o advogado dos lares cristãos e 
modelo para os operários. Assim como Abraão 
e os patriarcas, José aguardava ansiosamente 
o cumprimento das promessas de Deus, que 
as realiza provando-o na fé. 

Com efeito, São José está comprometido 
com Maria, que fica grávida de um Filho que 
não é dele. Não entende o que se passa. 
Vacila. Fica confuso e agoniado, mas acolhe a 
Palavra que lhe ordena tomar Maria como 
esposa e acolher o Menino que vai nascer. O 
próprio nascimento de Jesus não pôde ser 
programado. 

O Menino Deus nasce em um estábulo, em 
meio a animais, à margem da sociedade que 
negara lugar nas hospedarias para Maria e 
José. Os que vêm prestar-lhe culto é gente 
estranha, moradores fora das fronteiras de seu 
país. Não bastasse isso, Jesus é ameaçado de 
morte. José é obrigado a deixar a terra natal e 
fugir para o Egito, numa caminhada perigosa, 
expostos ele, Maria e o Menino Deus a todas 

as intempéries de então. 
No Egito, luta arduamente para sobreviver 

numa terra estrangeira, na clandestinidade. 
Aguarda o momento do regresso, quando a 
vida de Jesus não mais estiver ameaçada. 
Todavia, a vida do Messias estará sempre 
ameaçada durante todos os seus dias, até sua 
morte; e continua ameaçada ainda hoje, nas 
pessoas daqueles que lutam pela implantação 
do Reino na face da terra.

José foi o pai terreno de Jesus e, como tal, 
teve que providenciar as necessidades da 
família, tutelar e crescer o seu filho adotivo, 
sempre pronto a satisfazer os desejos de Deus 
conhecendo, em parte, alguns de seus 
desígnios. Ele fez o possível e o impossível 
para que não faltasse nada à família; e como 
pai, esmerou-se para ensinar as coisas da vida 
ao seu Filho. Deus não Lhe deu um pai 
qualquer, mas uma alma pura, para que fosse 
de ajuda a uma cândida esposa e a um Deus 
encarnado.

Muitas pessoas não consideram aquela que 
foi a sua incumbência: nunca discutiu as 
ordens recebidas no sono ou através dos 
mensageiros de Deus, mas obedecia 
fielmente, mesmo que isso o levasse a 
abandonar tudo aquilo que tinha realizado 
naquele momento: as amizades, os bens e a 
segurança  soc ia l  para  enf ren tar  o 
desconhecido. São José entregou-se 
totalmente ao projeto de Deus.

Algo sintetiza São José: Fé inabalável. A sua 
fé era tanta que não teve dúvidas ou 
incertezas; foi aonde Deus o enviava; com o 
seu fardo, com os seus tesouros constituídos 
de uma santa mãe e de um pequenino antes e 
de um rapaz depois. Como pai, não se opôs, 
mas aceitou a divina vontade e, com ânimo 
ardente, abençoou seu Filho, a fim de que 
anunciasse com a palavra e no mundo 
acontecessem os desígnios do Pai.

São José foi um exemplo de homem 
trabalhador, constituindo-se um operário 
exemplar, um exemplo a seguir. Conduziu a 
família a um porto seguro e soube guiá-la aos 
lidos e portos reparados, mesmo que fora as 
águas fossem turbulentas. Soube ser um digno 
companheiro para a sua esposa e se amaram 
com sentimentos tão puros que encantavam os 
anjos dos céus.

Raphael dos Santos

Foto: Rubens Campos

Glorioso São José, rogai por nós!

Estas duas santas morreram 
martirizadas em Cartago (África), em 
7 de março do ano 203. Neste dia, a 
Igreja entra em comunhão com os 
Santos do Céu rezando: "Ó Deus, 
pelo vosso amor, as mártires 
Perpétua e Felicidade resistiram aos 
perseguidores e superaram as 
torturas do martírio".
No ano 202, o imperador Severo 
mandou matar os cristãos que não 
quisessem adorar os falsos deuses. 
Perpétua era uma jovem mãe de 22 
anos, que tinha um bebê de poucos 
meses. Pertencia a uma família rica e 
mu i to  es t imada  po r  toda  a 
população. 
Perpétua foi presa pela polícia do 
imperador, enquanto celebrava uma 
reunião religiosa em sua casa de 
Cartago, junto com sua escrava 
Felicidade. Enquanto estava na 
p r i s ã o ,  a  p e d i d o  d e  s e u s 
companheiros mártires, escreveu um 
diário de tudo o que ia acontecendo. 
Felicidade também era muito jovem 
e, na prisão, deu à luz uma menina, 
q u e  d e p o i s  o s  c r i s t ã o s  s e 
encarregaram de criar muito bem. 
Na prisão, escreveu Perpétua: 
"Fiquei horrorizada, nunca tinha 
experimentado tal sensação de 
escuridão. O calor era insuportável e 

éramos muitas pessoas em um 
subterrâneo muito estreito. Parecia 
que ia morrer de calor e de asfixia e 
sofria por não poder ter junto a mim o 
meu filho, que era de tão poucos 
meses. O que eu mais pedia a Deus 
era que nos concedesse a graça de 
sofrer e lutar por nossa santa 
religião". 
O pai de Perpétua, único da família 
que não era cristão, suplicava-lhe 
que não persistisse em chamar-se 
cristã. Que aceitasse a religião do 
imperador. Que o fizesse por amor a 
seu pai e a seu filhinho. Ela se 
comovia  intensamente,  mas 
terminou dizendo-lhe: “Pai, não 
posso me chamar pagã, nem de 
nenhuma outra religião, porque sou 
cristã e o quero ser para sempre". 
Felicidade, grávida, alcançou a graça 
que pedia, já que seu filho nasceu 
antes do martírio e, assim, pôde 
sofrer  juntamente  com seus 
companheiros. 
Batizadas na prisão,  Santas 
Perpétua e Felicidade foram 
condenadas pela firmeza da fé e 
lançadas na arena, onde uma vaca 
furiosa as feriu. Ao ver a jovem mãe 
atirada de um lugar para outro, e o 
leite gotejando de seus seios, o povo 
horrorizou-se, pedindo o fim do 
espetáculo. Depois disso, foram 
degoladas. O ano era 203.  

Laura Azevedo

O martírio das Santas Perpétua e Felicidade
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Papa Francisco encontra o Patriarca
Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa

Em 12 de fevereiro, em Havana, Cuba, o Papa Francisco 
manteve um encontro histórico com o líder da Igreja 
Ortodoxa Russa, o Patriarca Kirill. 
No encontro, o Papa e o Patriarca Kirill assinaram uma 
histórica declaração conjunta que marca uma nova era nas 
relações entre a Igreja católica e o Patriarcado Russo.
Em 30 itens, Francisco e o Patriarca Kirill passaram em 
resenha e assinaram a concordância sobre temas-chave 
para a reaproximação entre católicos e ortodoxos.
Entre os tópicos, a preocupação comum sobre a situação 
dos cristãos no Oriente Médio, o protagonismo de Cuba e o 
futuro das relações entre ortodoxos e greco-católicos.

O Papa pede que nenhuma condenação à 
morte seja executada no ano da misericórdia
Em 21 de fevereiro o Papa declarou: “As sociedades 
modernas têm a possibilidade de reprimir eficazmente o 
crime sem tirar definitivamente a quem o cometeu a 
possibilidade de redimir-se. Que a justiça penal seja 
sempre mais conforme à dignidade do homem e ao 
desígnio de Deus sobre o homem e sobre a sociedade e 
uma justiça penal aberta à esperança da reinserção na 
sociedade. O mandamento “não matar” tem valor absoluto 
e diz respeito tanto ao inocente quanto ao culpado.”

O Papa Francisco também recebeu o Patriarca
Etíope. O encontro aconteceu no Vaticano

O dia 29 de fevereiro, foi marcado por mais um encontro 
ecumênico. O Papa recebeu em audiência, no Vaticano, 
o Patriarca da Igreja Ortodoxa Etíope Tewahido, Sua 
Santidade Abuna Matthias I. Em seu discurso, o 
Pontífice recordou os elos fraternos que unem as duas 
Igrejas.

Recebido com festa no México, o
Papa deixa mensagens de esperança
- Em visita ao México entre os dias 13 e 17 de fevereiro, 
o Papa fez discursos fortes contra a corrupção, os 
privilégios, pediu um futuro rico de esperança, com 
homens honestos e justos, que defendam o bem 
comum. Também declarou que o narcotráfico é uma 
metástase que devora.
- Penso e ouso dizer que a principal riqueza do México 
tem um rosto jovem; sim, são os seus jovens”. 
Francisco pediu que eles não se deixem desvalorizar, 
excluir, ser tratados como mercadoria. “É mentira que a 
única forma de viver, de poder ser jovem, é deixando a 
vida nas mãos do narcotráfico”. “Jesus nunca 
convidaria você a ser sicário”, disse o Papa aos jovens.

- Na Missa em San Cristobal de Las Casas, O Santo 
Padre pediu perdão aos povos indígenas, que por 
séculos sofreram humilhações e marginalizações. No 
meio da multidão indígena um grito se escutou forte: 
“temos um Papa ao lado dos pobres”. Na missa, pela 
primeira vez oficialmente, os idiomas locais choles, 
tzotzil foram sentidos.

- Francisco disse ainda que "na capacidade que uma 
sociedade tem de integrar os seus pobres, doentes ou presos, 
reside a possibilidade de estes curarem as suas feridas e 
serem construtores duma boa convivência. A reinserção social 
começa com a frequência da escola; um emprego digno para 
as famílias, a criação de espaços públicos para os tempos 
livres, com a habilitação das instâncias de participação cívica, 
os serviços de saúde, o acesso aos serviços básicos… 

O aborto não é uma mal menor,
é um crime... Um mal absoluto

Na entrevista com o Papa Francisco, no voo de retorno do 
México para o Vaticano, ele disse que o aborto não é um 
“mal menor”. É um crime. É descartar um para salvar o 
outro. É aquilo que a máfia faz, é? É um crime. É um mal 
absoluto. Sobre “mal menor”: evitar a gravidez é – falemos 
em termos de conflito entre o quinto e o sexto Mandamento. 
Paulo VI, o Grande!, em uma situação difícil, na África, 
permitiu às religiosas de usar anticoncepcionais para os 
casos de violência. Não confundir o mal de evitar a gravidez, 
sozinho, com o aborto. O aborto não é um problema 
teológico: é um problema humano, é um problema médico. 
Mata-se uma pessoa para salvar uma outra – nos melhores 
dos casos. Ou por conforto, não? Vai contra o Juramento de 
Hipócrates que os médicos devem fazer. É um mal em si 
mesmo, mas não é um mal religioso, ao início: não, é um 
mal humano. Além disso, evidentemente, já que é um mal 
humano – como todos assassinatos – é condenado. Ao 
invés, evitar a gravidez não é um mal absoluto: e, em certos 
casos, como neste, como naquele que mencionei do Beato 
Paulo VI, era claro. Ainda, eu exortaria os médicos para que 
façam tudo para encontrar as vacinas contra o mosquito 
que traz este mal: sobre isto se deve trabalhar.

Comunhão não é honorificência,
e não significa integrar a Igreja
Ainda no avião, o Papa disse: Eu conheço católicos 
recasados que vão à igreja uma vez por ano, duas vezes: 
“Mas, eu quero comungar!”, como se a comunhão fosse 
uma honorificência, não? Um trabalho de integração... 
todas as portas estão abertas. Mas não se pode dizer: 
“podem comungar”. Isto seria uma ferida também aos 
matrimônios, ao casal, porque não fará com que eles 
sigam por este caminho de integração. E estes dois eram 
felizes! E usaram uma expressão muito bonita: “Nós não 
fazemos a comunhão eucarística, mas fazemos comunhão 
na visita ao hospital, nisto e naquilo....”. A integração deles 
permaneceu ali. Se há alguma coisa a mais, o Senhor dirá 
a eles, mas é um caminho, é uma estrada”.

A IGREJA NO MUNDO
5

VIVENDO A FÉ

Foto: Frederico Santa Rosa

Março de 2016

O Setor de Comunicação da Arquidiocese 
de Niterói promoveu, no dia 20 de fevereiro, 
a Formação Arquidiocesana da Pastoral da 
Comunicação (PASCOM), realizado na 
Paróquia de São Loureço, em Niterói, e 
contou com a presença de mais de 100 
agentes de Pastorais de Comunicação dos 
6 Vicariatos, além de sacerdotes.
A primeira palestra foi proferida pelo Padre 
Ricardo Mota, responsável pelo Setor de 
Comunicação da Arquidiocese, que contou 
um pouco da história da SECOM na 
Arquidiocese e destacou que o objetivo 
principal do encontro é fazer com que a 
partir de agora as 80 Paróquias da 
Arqu id iocese  e  as  Pastora is  de 
Comunicação tenham um local onde 
possam congregar, se animar e somar 
esforços. Há Paróquias que sequer 
possuem Pastoral da Comunicação, 
enquanto outras já possuem estrutura e 
diversas ferramentas de comunicação, tais 
como jornal, rádio, internet e redes sociais. 
O padre disse que a troca de experiências e 
informações deverão acontecer em 
reuniões mensais nos Vicariatos, sempre 
visando a valorização institucional, bem 
como o enfrentamento de questões que 
visem o aperfeiçoamento da comunicação 
nas Paróquias e na Igreja. 
Na segunda palestra do dia, o Arcebispo da 
Arquidiocese de Niterói, Dom José 
Francisco Rezende Dias, serviu-se da 
parábola de Jesus da “Casa sobre a rocha” 

para dar nome ao “site” imaginário da 
Igreja Católica, que construiu ao longo da 
palestra. O nosso Pastor prosseguiu 
dizendo que na página principal do nosso 
“site” fictício poderia estar escrito, “somos 
uma instituição de um pouco mais de 2000 
anos, onde pessoas e investimentos se 
dedicam inteiramente a curar a dor e o 
sofrimento humano, oferecendo aquilo 
que nós temos de melhor e o que há de 
melhor é a vida divina que nós queremos 
oferecer”... Vamos, então, construir esse 
“site” definindo que somos homens e 
mulheres em busca do infinito, porque só o 
finito não consegue preencher a nossa 
sede de infinito, de querer mais. É por isso 
que nos espelhamos em inumeráveis 
pessoas que testemunharam essa busca 
do infinito, e também são como casas 
sobre a rocha. Nós somos, homens e 
mulheres atrás do infinito de Deus. Um 
povo em busca do coração de Deus, o 
alvo a ser desejado, e ao mesmo tempo, o 
alvo que nos deseja. 
Então, Dom José Francisco, definindo 
onde estamos, disse que nós estamos no 
caminho. E temos nesse caminho um 
texto fundador, a bíblia, e um gesto 
fundador, o lava-pés, sobre o qual se 
inaugurou o projeto de vida desse grupo, 
como expressão do serviço gratuito, 
generoso, que exige um esvaziamento de 
si. É por isso que nós estamos nas 
catedrais e nas capelinhas da roça, porque 
todo lugar é o nosso lugar. 
Santo Inácio de Loyola, dizia: “Nós somos 

contemplativos na ação”, porque a nossa 
maior riqueza da fé é a convicção que nos 
conduz a todos os cantos da Terra, bem 
como à participação na Igreja, nos 
Conselhos Comunitários, no serviço aos 
pobres, na política, creches, escolas, etc. 
Nós somos chamados a comunicar onde 
estamos, através daquilo que nós 
fazemos, o amor misericordioso de Deus.
O nosso Arcebispo disse que estamos 
aqui porque também nós queremos ser 
comunicadores da vida e do amor. E as 
Pastorais da Comunicação também 
fazem parte da casa sobre a rocha. São 
compostas de pessoas que buscam, 
acima de tudo, utilizar dos recursos 
modernos da comunicação para serem 
canais ou instrumentos de Jesus e da 
Igreja para as pessoas. Eis as cinco 
características indispensáveis a um 
agente de comunicação da Igreja:
Em primeiro lugar, um agente da 
comunicação precisa ser encantado 
por Jesus Cristo e que participa da vida 
da Igreja. Hoje mais do que nunca o 
mundo precisa de comunicadores que 
testemunhem a alegria de ser Cristão.
Em segundo lugar, um agente da 
comunicação precisa ser um profeta 
da verdade, que anuncia a notícia boa do 
Evangelho, porque só a verdade de Jesus 
conserta o mundo. 
Em terceiro lugar, um agente da 
comunicação  prec isa  ser  um 
instrumento de comunhão na escuta e 
no diálogo dentro da comunidade. No 

mundo competitivo em que vivemos, a 
única competição legítima é para ver quem 
ama mais e quem serve melhor, saindo de 
si mesmo para trilhar a comunhão com os 
outros. 
Em quarto  lugar,  um agente  da 
c o m u n i c a ç ã o  p r e c i s a  s e r  u m 
missionário antenado com a realidade 
atual, que anuncia o projeto de Deus, ajuda 
a conscientizar as pessoas daquilo que vai 
contra  esse  projeto.  Por  isso,  o 
comunicador deve ser uma caixa de 
ressonância das dores do mundo, presente 
nos crucificados de hoje.
A quinta condição, é que um agente da 
comunicação seja uma pessoa de 
oração. Nada é capaz de preencher o que 
falta no coração humano, a não ser quando 
a própria alma se coloca em oração. Por 
isso, podemos dizer que a oração eleva o 
ser humano para o mundo da esperança, 
uma esperança que não decepciona. 
Finalizando a sua palestra, Dom José disse 
que Jesus sempre nos chama a sairmos de 
nós mesmos para irmos ao encontro das 
pessoas, porque nós somos essa casa 
sobre a rocha. Deus conta com o nosso 
compromisso para que o nosso coração 
busque sempre o coração de Deus. 
Houve momentos em que os agentes foram 
divididos por Vicariatos para discutirem os 
temas apresentados. Na parte da tarde, 
houve palestras do jornalista João Dias 
acerca do capítulo 10 do Diretório de 
Comunicação da Igreja no Brasil, o 
Documento 99 da CNBB, bem como do 
Diácono Nélio do Amparo sobre os desafios 
do comunicador.
Ao longo do dia, os agentes receberam 
conhecimentos teóricos sobre a PASCOM, 
e qual a melhor forma de utilizar as 
inovações tecnológicas,  além da 
apresentação dos manuais de arte visual e 
de redação da Arquidiocese, que estarão 
disponíveis para download, a partir de 
segunda-feira, dia 22 de fevereiro.
Às 15 horas, teve início o programa Niterói, 
na rádio Catedral FM, com transmissão 
direta do encontro. Dom José, que esteve 
presente durante todo o evento, recitou o 
Terço da Divina Misericórdia. Depois, 
encerrou o evento, com o Pai Nosso e a 
Ave Maria. 

Rubens Campos

A PASCOM é casa sobre a rocha... são comunicadores da vida e do amor! 

Foto: Rubens Campos
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“Tu me restauraste a saúde e me deixaste viver” (Is 
38,16b)

O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP), da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, reunido 
em Brasília-DF, nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2016, 
conclama toda a Igreja no Brasil a continuar e intensificar a 
mobilização no combate ao mosquito aedes aegyti, 
transmissor da dengue, do vírus zika e do chikungunya. Com 
um grande mutirão, que envolva todos os setores da 
sociedade, seremos capazes de vencer estas doenças que 
atingem, sem distinção, toda a população brasileira.

Merece atenção especial o vírus zika por sua provável 
ligação com a microcefalia, embora isso não tenha sido 
provado cientificamente. A gravidade da situação levou a 
Organização Mundial da Saúde a declarar a microcefalia e o 
vírus zika emergência internacional. O estado de alerta, 
contudo, não deve nos levar ao pânico, como se 
estivéssemos diante de uma situação invencível, apesar de 
sua extrema gravidade. Tampouco justifica defender o aborto 
para os casos de microcefalia como, lamentavelmente, 
propõem determinados grupos que se organizam para levar 
a questão ao Supremo Tribunal Federal num total 
desrespeito ao dom da vida.

Seja garantida, com urgência, a assistência aos atingidos 
por estas enfermidades, sobretudo às crianças que nascem 
com microcefalia e suas famílias. A saúde, dom e direito de 
todos, deve ser assegurada, em primeiro lugar, pelos 
gestores públicos. A eles cabe implementar políticas que 
apontem para um sistema de saúde pública com qualidade e 
universal. Nesse sentido, a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica deste ano contribui muito ao trazer à tona a 
vergonhosa realidade do saneamento básico no Brasil. Sem 
uma eficaz política nacional de saneamento básico, fica 
comprometido todo esforço de combate ao aedes aegypti.

O compromisso de cada cidadão também é indispensável 
na tarefa de erradicar este mal que desafia nossas 
instituições. O princípio de tudo é a educação e a 
corresponsabilidade. Por isso, exortamos as lideranças de 
nossas comunidades eclesiais a organizarem ações e a se 
somarem às iniciativas que visem colocar fim a esta situação. 
As ações de competência do poder público sejam exigidas e 
acompanhadas. Nas celebrações, reuniões e encontros, 
sejam dadas orientações claras e objetivas que ajudem as 
pessoas a tomarem consciência da gravidade da situação e 
da melhor forma de combater as doenças e seu transmissor. 
Com o esforço de todos, a vitória não nos faltará.

Deus, em sua infinita misericórdia, faça a saúde se difundir 
sobre a terra (cf. Eclo 38,8). Nossa Senhora Aparecida, mãe e 
padroeira do Brasil, ajude-nos em nosso evangélico 
compromisso de promoção e defesa da vida.

Brasília, 4 de fevereiro de 2016.

Mensagem da CNBB 
O combate ao Aedes Aegypti

Dom Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília-DF

Presidente da CNBB

Dom Murilo S. R. Krieger
Arcebispo de Salvador-BA
Vice-presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília-DF
Secretário Geral da CNBB

A Anunciação, também conhecida como Anunciação 
da Virgem Maria, é a celebração cristã do anúncio pelo 
Arcanjo Gabriel para a Virgem Maria, noticiando que 
ela seria a mãe de Jesus Cristo. Apesar da virgindade, 
Maria milagrosamente conceberia uma criança, que 
seria chamada de Filho de Deus. Gabriel disse a Maria 
ainda que deveria chamar a criança de Jesus 
("Salvador"). Muitos cristãos celebram este evento na 
festa da Anunciação, em 25 de março, exatamente 
nove meses antes do Natal. De acordo com a Bíblia 
(Lucas 1:16), a Anunciação ocorreu no "no sexto mês" 
da gravidez de Isabel, a prima de Maria e mãe de João 
Batista.
A visita do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria, quando 
esta se encontrava em Nazaré, cidade da Galiléia, 
marca o início de toda uma trajetória que cumpriria as 
profecias do Velho Testamento e daria ao mundo um 
novo caminho, trazendo à luz a Boa Nova.
A Anunciação é descrita por dois evangelistas: Lucas 
(Lc 1: 26-38) e Mateus Mt 1: 18-21). Sendo certo que a 
narração de Lucas a apresenta de forma mais 
detalhada. Assim temos: “26. Quando Isabel estava no 
sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 
cidade da Galiléia, chamada Nazaré, 27. a uma virgem 
prometida em casamento a um homem de nome José,  
da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. 28. O 
anjo entrou onde ela estava e disse:  “ Alegra-te, cheia 
de Graça! O Senhor está contigo”. 29. Ela perturbou-se 
com estas palavras e começou a pensar qual seria o 
significado da saudação. 30. O anjo, então, disse: “Não 
tenhas medo, Maria! Encontraste graça junto a Deus. 
31. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o 
nome de Jesus. 32. Ele será grande; será chamado 
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
Davi, seu pai. 33. Ele reinará para sempre sobre a 
descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim”. 34. 
Maria, então, perguntou ao anjo: “Como acontecerá 

isso, se eu não conheço homem?” 35. O anjo 
respondeu: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e o 
poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por 
isso, aquele que vai nascer será chamado santo, Filho 
de Deus. 36. Também Isabel, tua parenta, concebeu 
um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela 
que era chamada estéril, 37. pois para Deus nada é 
impossível”. 38. Maria disse: “Eis aqui a serva do 
Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra”. E o 
anjo retirou-se”. 
Jesus, Deus e homem, é filho de Deus e de Maria. São 
José é seu pai adotivo. Pai adotivo que, na pureza e 
humildade, desempenhou a missão de chefe da mais 
Santa família que houve na terra. Vemos no anúncio à 
Virgem, a origem da mais popular oração: a Ave-Maria, 
oração que nos veio do Céu, oração que aprendemos 
de um anjo.
Iluminada pelo Espírito Santo, Isabel, quando recebe a 
visita de Maria, acrescenta o seu louvor. Mais tarde, no 
século IV, introduz-se a palavra Jesus, e, no século 
XVI, é completada pelo último parágrafo, nascido da 
devoção da Igreja e prescrito por S. Pio V, em 1570. 
Nasceu assim a oração que entoamos: a Ave Maria.
Maria era uma jovem simples, noiva de José, um 
carpinteiro descendente direto da linhagem da casa de 
Davi. Maria perturbou-se ao receber do anjo o aviso 
que fora escolhida para dar a luz ao Filho de Deus, a 
quem deveria dar o nome de Jesus, e que Ele era 
enviado para salvar a Humanidade e cujo Reino seria 
eterno. Sim porque Deus, que na origem do Mundo 
Criou todas as coisas com sua Palavra, desta vez 
escolheu depender da palavra de um frágil ser 
humano, a Virgem Maria, para poder realizar a 
Encarnação do Redentor da Humanidade. 
Ela aceitou sua parte na missão que lhe fora solicitada, 
demonstrando toda confiança em Deus e em Seus 
desígnios, para o cumprimento dessa profecia e 
mostrou porque foi ela a escolhida para ser 
Instrumento Divino nos acontecimentos que iriam 
m u d a r  o  d e s t i n o  d a  H u m a n i d a d e . 
Ao perguntar como poderia ficar grávida, se não 
conhecia homem algum e receber de Gabriel a 
explicação de que o Espírito Santo a cobriria com sua 
sombra, por graças do Criador, sua resposta foi tão 
simples como sua vida e sua fé: "Eis aqui a escrava do 
Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua Palavra".  
Com esta resposta, pelo seu consentimento, Maria 
aceitou a dignidade e a honra da maternidade divina, 
mas ao mesmo tempo também os sofrimentos, os 
sacrifícios que a ela estavam ligados. Declarou-se 
pronta a cumprir a vontade de Deus em tudo como sua 
serva. Era como um voto de vítima e de abandono. 
Esta disposição é a mais perfeita, é a fonte dos 
maiores méritos e das melhores graças. O momento 
da Anunciação, onde se dá a criação, na pessoa de 
Maria como a Mãe de Deus, que acolhe a divindade 
em si mesma, contém em si toda a eternidade e, nesta, 
toda a plenitude dos tempos. 
A festa da Anunciação do Anjo à Virgem Maria é 
comemorada desde o Século V no Oriente e, a partir 
do Século VI, no Ocidente, nove meses antes do Natal, 
só é transferida quando coincide com a Semana 
Santa.

Eduardo Silveira Machado

A Anunciação do Anjo à Virgem Maria
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Música Sacra

Maestro Ruy Capdeville

José Antunes Gonçalves

Os Valores da Nossa Igreja - Parte LXXVIII

Foto: Frederico Santa Rosa

Nossa Igreja, ouvindo o mandato do Criador, “Crescei e 
Multiplicai-vos”, isto é, “Participai de minha Criação”, nossa 
Igreja, desde primórdios, logo que obteve um mínimo de 
liberdade, passou a um dos seus trabalhos de amor aos povos, 
aos homens, nossa Igreja passou ao trabalho civilizatório. Já no 
século V depois de Cristo, os monges de S. Bento aliavam o 
trabalho na lavoura, para seu sustento, com o trabalho 
intelectual, tendo eles se constituído, sem exagero, os alicerces 
da Cultura do Mundo Ocidental. Nossa Igreja, então, continua 
zelosa desta sua tradição, desta sua missão. Desmazelos não 
figuram em seu vocabulário. Por isto, soam bem desafinadas as 
incorreções, nem tão raras, no nosso canto.
Nosso canto tem texto e melodia e ritmo e harmonia, e há o que é 
certo e o que é errado. Na Escola de Música, aprendemos uma 
porção de coisas certas. As harmonias, os acordes, têm, entre 
outras, suas regras de conexão, a que, umas tantas vezes, as 
cifras não obedecem devidamente ou não nos guiam 
devidamente no caminho. Você notará, com mais clareza, uma 
conexão mal feita, se, ao lado dela, você ouvir a conexão que 
segue as regras que foram se mostrando aquelas aptas, com o 
correr dos anos e séculos. Naturalmente, afinação é 
pressuposto básico. Em um grupo onde soa também o teclado, 
ele é que é a referência de afinação, a afinação do teclado não 
falha, não depende de temperatura ambiente, nem de erro do 
músico. Então, todos os instrumentistas e cantores precisam 
ouvi-lo e a ele se adequar. De quebra, ouvir o teclado vai também 
nos ensinar a ouvir melhor o próximo, o irmão.
O que é correto não incomoda, em comparação com o incômodo 
provindo do incorreto.  O que é cômodo, correto, nos tranqüiliza, 
para irmos estabelecendo nosso silêncio interior e, assim, para, 
com mais facilidade, louvarmos o Senhor.
Parece que, nos dias do Brasil católico de hoje, a fonte de nosso 
repertório musical tem jorrado principalmente de grupos que, 
através da TV e da Internet, têm trabalhado, com louvável fervor, 
pelo reino de Deus. Isto não quer dizer infalibilidades em todos 
os assuntos, da parte destes grupos.
 Possivelmente, a partir deles, está-se sorrateiramente 
reinstalando em nosso repertório o sentimentalismo, o EU 
ACIMA DO NÓS, o que, se se presta a um grupo de oração, não 
convém, entretanto, ao momento por excelência da Oração da 
Igreja, o momento da Santa Missa, quando é a Igreja no seu todo 
que está dialogando com Deus. Vejamos sempre, por exemplo, 
quando podemos substituir o “eu” por “nós”. Evitemos 
sobremaneira os sentimentalismos do “eu”, que acabam 
limitando, quando a hora é de alargar e congregar.
E o que dizer dos erros do vernáculo, o que é um desrespeito à 
comunidade dos filhos de Deus e uma traição à missão, já tão 
falada nestas colunas, à missão civilizatória de nossa Igreja?! Se 
um grupo de música não se sente competente para avaliar 
acertos e erros da Língua Portuguesa, recorra, então, 
profissionalmente, a algum professor de Português, que há 
muitos nas Paróquias. Os erros de português são como um 
pedaço de papel amassado, um resto de copo, um papel de 
bala, um grão de pipoca, abandonado no chão do templo.
Todos erramos, mas, igualmente, reergamo-nos, a todo 
momento, corrijamo-nos, pois se trata do decoro da Casa do 
Deus da Infinita Beleza.

Amados (as) irmãos e irmãs.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo!
Meus irmãos; minhas irmãs; 
cessadas  as  fes t i v i dades 
carnavalescas, que a Igreja não 
participa, embora não as condene; 
uma vez que todos têm o direito de 
se divertir, pois a alegria vem de 
Deus. Deus a aprova! Porém, 
recomenda a Igreja: “os que delas 
part ic iparem,  tenham a  sã 
consciência de que é necessário 
evitar os excessos que vêm se 
tornando comuns nos carnavais”. 
Sejamos vigilantes!
E n t ã o ,  p a s s a d o s  e s s e s 
momentos ,  vo l temos  nós , 
católicos, a apreciar os momentos 
fortes que a Igreja nos oferece, de 
reflexão, de oração, e propósito de 
conversão. Aproveitemos, agora, o 
tempo da “Quaresma”! Sabemos 
bem, o que quer dizer para nós, 
católicos, este “tempo”, e o que a 
Igreja nos propõe! Oportunidade 
para meditar, orar e refletir sobre 
nossa vida de cristãos. 
“Quaresma e Penitência”! Aquela, 
(quaresma), tempo próprio para 
revisão de vida; oportunidade de 
mudança; propósito dos católicos 
(homem e mulher) que caminham 
em comunhão com Deus, fiéis à 
Igreja, refletirem: Jesus morreu 
pelos nossos pecados; pagou na 
Cruz um alto preço pelo “meu” e o 
“seu” pecado. Agora, o nosso 
propósito: “eu preciso deixar de 
pecar; eu não vou mais pecar”!
A “Penitência”: arrependimento; a 
dor que sentimos por ter pecado. E 
o nosso propósito: “sacrifício que 
devemos fazer como expiação”. 
Expiação: remissão; pagamento; 
cumprimento da pena. Como 
pagar a pena? Se eu pequei contra 
a alguém, pedir perdão! Se alguém 
pecou contra mim, “perdoar”.
A s s i m ,  v a m o s  p r o m e t e r : 
verdadeira e sincera preparação; 
aproveitar o tempo da “quaresma” 
com espírito renovado para gozar 
plenamente as alegrias da Páscoa 
do Senhor. Ressuscitar para uma 
nova vida! Amém? Amém.      
Poderíamos deixar aqui, uma 
sugestão. Apenas, sugestão! O 
exercício da “Oração das Horas”. 
Está à nossa disposição! Pelas 

manhãs: a “Laudes”. Ao meio-dia: 
a “Hora Média”. Ao entardecer: “as 
Vésperas” e à noite: “Completas”. 
São “ofícios divinos” que nos 
levam a orarmos juntos, em 
família, e se não possível toda a 
família, pelo menos “marido e 
esposa” se unem para louvar e 
agradecer a Deus pelos bens 
recebidos e suplicar os benefícios 
pela paz no mundo; por aqueles 
que governam; pela santificação 
da Igreja; pelas famílias, enfim, 
pela sociedade.
Se conseguirmos cumprir o roteiro 
dessas orações, seriam bênçãos e 
g r a ç a s  e m  p r o f u s ã o  q u e 
receberíamos. Deus nos abençoe!
Falemos, um pouco, do passado!

Algumas características do canto para durante a Missa

Frei Conrado Rosbach

Dizíamos,  em nosso relato 
anterior, que no dia 26 de maio de 
1970, chegou à Cabo Frio, Frei 
Conrado Rosbach, inicialmente, 
como Coadjutor de Frei Euclydes 
Pizzamíglio, à época, Vigário da 
Paróquia. Dizíamos, também, que 
ao substituir Frei Euclydes, como 
V i g á r i o ,  f o i  t a m b é m  u m 
administrador dinâmico, voltado às 
obras de construção e reformas, 
notadamente das “Capelas”. 
Lembramos as Capelas de 
“Campos Novos”; de “Araçá” e 
nesta localidade, as Capelas da 
“Agrisa”; “Angelim”; e “Pacheco”.
Em todas essas obras, tinha ele 
sempre,  a  colaboração  de 
paroquianos que pegavam na 
“massa”. Essa última Capela, 
“ P a c h e c o ” ,  p o r  e x e m p l o , 
lembramos bem, totalmente 
construída por um grupo de 
paroquianos, quando se formou 
um “mutirão” (ou “muxirão”, se 
assim quisermos, diz o Dicionário) 
que chamávamos “Mutirão do 
Amor”. Esse grupo, não somente 

construiu, totalmente, desde o 
alicerce, a Capela do “Pacheco”, 
como construiu mais de uma 
dezena de casas e reformou 
outras “casas de pobre”, no centro 
de Cabo Frio e nas periferias, 
todos pegando na “massa”, 
conseguindo gratuitamente os 
materiais de construção, muitas 
vezes, é verdade, diante das 
dificuldades, adquirindo-os com 
seus próprios recursos, mas 
levando a frente a “Missão” em 
nome de Jesus.
Ficamos na dúvida se deveríamos 
c i t a r  o s  n o m e s  d e s s e s 
trabalhadores de Jesus, que foram 
mais de uma dúzia de homens a 
pegar na “massa”, sempre com o 
incentivo e a perseverança do 
dinâmico Frei Conrado, mas, pelo 
menos dizer que desse grupo 
sempre capitaneado pelos irmãos 
Clodoaldo e Clebinho, ainda entre 
nós, graças a Deus, muitos já nos 
braços do Senhor, outros, talvez, 
em situação de desejosa, quem 
sabe, de nossa solidariedade, 
como o irmão Ilzio que se encontra 
numa “Casa de Repouso”, e 
porque não lembrarmos, também 
Carlos Queiroz, há muito não o 
vemos por se encontrar recolhido 
no repouso de sua residência. 
Mas, vale a pena lembrar, como 
lembrarmos, também, que o 
mesmo grupo construiu grande 
parte do prédio “Casa de Maria”, 
esse empreendimento que tanto 
tem servido às obras do Senhor.
Como obra de maior destaque, 
talvez, de Frei Conrado, conforme 
já mencionamos, a construção do 
Salão Paroquial, tido como Salão 
Social, o salão construído atrás da 
Igreja Matriz Histórica, frente para 
a Rua Raul Veiga, aliás, uma obra 
que suscitou grande resistência de 
alguns irmãos, àquela época, os 
mais antigos, que guardavam a 
t radição  dos  componentes 
patrimoniais da Igreja, pelo fato da 
obra ter sido feita no local onde 
existia um “Jardim da Igreja” (era 
um pátio com um jardim que ali 
existia), mas Frei Conrado venceu 
toda a resistência, conseguindo 
convencer aqueles irmãos, e 
enfim, construindo o atual Salão.
Eis, pois, por momento, o que 
tínhamos a informar. 
Deus seja sempre louvado!       

VIDA DE IGREJA
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Queridos irmãos e irmãs!

No próximo dia 20 de março daremos 
início à Semana Santa. Como o nome já 
sugere, vai de um domingo a outro, isto 
é, vai do Domingo de Ramos, ao 
Domingo de Páscoa. Durante toda 
aquela semana somos convidados 
espiritualmente, a nos colocar ao lado de 
Jesus, para viver com ele os momentos 
mais importantes e mais decisivos de 
sua vida. Na verdade, esses momentos, 
dizem respeito à nossa vida, pois a 
promessa de Deus, em restaurar a obra 
da criação, encontra seu complemento e 
coroamento na obra redentora de Jesus 
Cristo! 

Não tomemos parte da Semana Santa 
como simples ouvintes ou espectadores, 
pois o objeto da salvação, realizada por 
Cristo, somos nós mesmos. 

Descrevo a seguir, resumidamente, o 
significado de cada dia da semana.

O DOMINGO DE RAMOS

É o dia que celebra o início da 
Semana Santa; é marcado pela entrada 
de Jesus em Jerusalém. Jesus não vai 
a Jerusalém de maneira ingênua, ele 
bem sabia o que passaria naquela 
cidade, mas não desistiu porque sua 
obra só seria completa com a redenção 
da humanidade. Os evangelhos 
relatam que muitos homenagearam 
Jesus, estendendo mantos pelo chão e 
glorificando-o com ramos. É assim que 
f a z e m o s :  c o m  n o s s o s  r a m o s 
recordamos a entrada de Jesus na 
cidade de Jerusalém.

TRÍDUO PASCAL

Este é o ponto alto da Semana Santa. 
O Tríduo Pascal inicia-se com a missa 
vespertina de Quinta-feira Santa e 
encerra-se com a Vigília Pascal, no 
Sábado Santo. Estas três celebrações 
formam uma celebração única, que 
resume todo o mistério pascal: Paixão, 
Morte e Ressurreição. Esta é a 
explicação sobre o porquê de, nas 

celebrações da quinta-feira Santa à 
noite e da sexta-feira Paixão, não se dá 
a bênção final, porque ela só será dada, 
solenemente, no final da Vigília Pascal. 

Cristo operou a redenção do homem 
e a perfeita glorificação de Deus por 
meio de seu mistério pascal, com o 
qual, morrendo, destruiu a morte e, 
ressuscitando, restaurou a vida. Por 
este motivo, o sagrado Tríduo Pascal 
do Senhor se nos apresenta como o 
ponto culminante de todo o ano 
litúrgico.

QUINTA-FEIRA SANTA

É neste dia que se celebra a 
ins t i tu ição  da  Eucar is t ia  e  do 
Sacerdócio ministerial. No Evangelho, 
Jesus prometeu que ficaria conosco 
todos os dias, até a consumação dos 
séculos. Porém, como ele está 
conosco, se 40 dias após a Páscoa 
sobe aos céus? Ele está conosco por 
meio de sua Igreja, por meio do 
sacerdócio e por meio da Eucaristia. 
Jesus sobe ao céu, mas permanece 
conosco ,  po i s  a  Euca r i s t i a  é 
verdadeiramente uma comida e 
verdadeiramente uma bebida, e quem 
come de sua carne e bebe de seu 
sangue permanece nele. E além de nos 
dar tão grandiosos sacramentos: 
Eucaristia e Sacerdócio, Jesus nos dá 
na última ceia a lição do amor: “amai-
vos uns aos outros como eu vos amei”.

SEXTA-FEIRA SANTA

É um dia marcado pela tristeza e pela 
lembrança do sofrimento de Jesus 
Cristo, pois nesse dia, Cristo, nossa 
Páscoa, foi imolado. Mas ao mesmo 
tempo, esse dia é também, momento 
propício para despertar nossa fé no 
amor incondicional de Deus por nós. 

Esse é o único dia no ano em que não há 
celebração da Santa Missa, porque 
liturgicamente celebramos a morte de 
Jesus. Então, a Igreja, se recolhe no 
silêncio da oração e na escuta da 
palavra divina, o objetivo é compreender 
o sentido e o significado da paixão e 
morte de Jesus Cristo. Às três horas da 
tarde, a Igreja celebra a Paixão de seu 
Senhor, com a proclamação da Palavra, 
a oração universal, a adoração da cruz e 
a distribuição da Sagrada Comunhão.

No entanto, a Semana Santa não se 
encerra com a sexta-feira da Paixão, 
porque a última palavra é da vida e, não 
da morte. Então, no dia seguinte e no 
domingo de Páscoa, celebra-se a vitória 
de Jesus. Celebra-se um túmulo vazio.

VIGíLIA PASCAL

Segundo antiquíssima tradição, esta 
noite deve ser comemorada em honra 
do Senhor, e a Vigília que nele se 
celebra, em memória da noite santa em 
que Cristo ressuscitou, deve considerar-
se “a mãe de todas as vigílias”. Antes de 
iniciar a celebração da Vigília, a Igreja 
pe rmanece  jun to  ao  sepu lc ro , 
meditando o mistério da morte do 
Senhor e na espera de sua ressurreição. 

DOMINGO DE PÁSCOA

Páscoa significa passagem. A Páscoa 
do Novo Testamento, cujo cordeiro 
pascal é Jesus Cristo, foi a passagem da 
morte para v ida;  nesta Páscoa 
celebramos a vitória plena e definitiva 
sobre o pecado e a morte. Sendo este, o 
fato principal da vida de Jesus, a Páscoa 
é, consequentemente, a maior festa 
cristã. Pois, “se Cristo não tivesse 
ressuscitado, vã seria nossa fé” (1Cor 
15,14)

Feliz Páscoa a todos!

Padre Marcelo Chelles Moraes

Semana Santa, decisiva para Cristo, e decisiva, também, para nós
O complemento e o coroamento da obra redentora de Jesus Cristo para a nossa salvação 

preguiça; uma pessoa que se 
mantém sempre  el.

De um manuscrito da 
Idade Média

Nós iniciamos na missa de cinzas o 
tempo litúrgico da Quaresma. Mas o tempo 
da Quaresma nem sempre foi organizado 
assim, tal e qual como nós temos hoje. 
Esse tempo foi se desenvolvendo pouco a 
pouco na história da Igreja. Por volta do ano 
200,  as  comunidades  cr is tãs  se 
preparavam para a Páscoa com três dias 
de jejum, oração, meditação e penitência. A 
partir do século IV, a Igreja foi adaptando e 
aumentando este período de preparação 
para a Páscoa, até que no século XI, a 
estrutura da Quaresma foi definida, sendo 
utilizada até hoje. Nós temos um período de 
40 dias, aproximadamente, de preparação 
para Páscoa, a principal festa católica.

A ideia da preparação ao longo de 40 
dias veio da própria simbologia bíblica, 
porque dentro da Sagrada Escritura o 
número 40 é um número significativo, por 
exemplo, o dilúvio teve a duração de 40 
dias; durante 40 anos o povo de Israel 
caminhou pelo deserto; os habitantes de 
Nínive fizeram penitência durante 40 dias 
para alcançar o perdão de Deus; o Profeta 
Elias caminhou também durante 40 dias 
até chegar à montanha de Deus; mas todos 
estes elementos são secundários, porque o 
principal período de 40 dias usado pela 

Igreja para estruturar a Quaresma que nós 
celebramos é o próprio Jesus Cristo, 
porque Ele jejuou durante 40 dias e 40 
noites para começar a sua vida pública. 
Portanto, à semelhança de Jesus Cristo, a 
Igreja nos propõe este período de 
preparação para a Páscoa. A Quaresma é 
um tempo em que nós celebramos o 
“Kairós”, que significa o tempo de Deus. 

A Páscoa é a mais importante festa da 
cristandade, então, a preparação para Ela 
deve estar à altura daquilo que vamos 
celebrar. Queremos, dentro deste tempo, 
preparar o nosso coração, arrumar a 
nossa vida espiritual, purificar a nossa 
alma, para celebrá-La. E tudo isso vamos 
fazer por meio daquilo que chamamos de 
“exercícios espirituais da Quaresma”. E 
quais são os “exercícios espirituais da 
Quaresma”? São as penitências. No 
Evangelho segundo São Mateus, Jesus 
indicou 3 práticas penitenciais: A oração, o 
jejum e a esmola, mas na verdade há 
muitas outras práticas, e o ideal seria que 
nós refletíssemos quais devem ser as 
nossas práticas penitenciais durante este 
período de Quaresma. 

Apesar de a penitência trazer consigo 
uma prática externa, não é este o 
significado, o sentido da penitência, 
porque a essência da penitência é interior. 
Em outras palavras, as práticas exteriores, 
sem a penitência interior, sem a conversão 

do coração não tem valor algum. A prática 
externa e a conversão caminham juntos, 
porque penitência é uma disposição que 
inclina o pecador a reparar os seus 
pecados, porque o pecado constitui uma 
ofensa a Deus. 

Entende-se a prática penitencial como 
algo que você faz ou se priva de fazer. 
Digamos que você goste muito de um 
determinado esporte, então, a sua 
penitência durante esse período pode ser 
privar-se daquilo, ou pode ser que a sua 
penitência seja fazer algo que você não 
goste; mas lembre-se, tanto quando você 
se priva, quanto quando você faz, deve 
estar em vista o bem espiritual que você 
precisa viver internamente. Há de ser 
sempre um sacrifício em vista de um bem 
interior, de viver a experiência interna da 
nossa conversão. Imaginem uma pessoa 
que goste muito de doce, tenha tomado a 
decisão de cortá-lo durante a Quaresma, 
mas essa pessoa é amarga com os seus 
irmãos... de que adiantou cortar o doce? 
Não adianta a prática externa se não 
acontecer a prática interna. Então, 
imaginem uma pessoa que gosta muito de 
fazer determinada coisa e abre mão dela 
durante a Quaresma, mas por outro lado 
tem uma língua mordaz, ninguém escapa 
da sua língua... Não seria melhor jejuar da 
língua? O que agrada a Deus é oferecer a 
Ele um pequeno sacrifício, perto do 
sacrifício que Ele fez por todos nós, e 
nosso Senhor se agrada com aquilo que 
vai acontecer dentro do coração de cada 
um de nós. Imaginem uma pessoa que 
decidiu jejuar a quaresma inteira, mas não 
perdoa uma ofensa que ela sofreu de 
alguém. Diz Jesus, que se algum irmão 
tiver alguma coisa contra nós, não 
entregue a sua oferta, primeiro vá 
reconciliar-se com o seu irmão e depois 
apresenta a sua oferta a Deus. 

Quaresma é a conversão do nosso 
coração. A Quaresma exige confrontar a 
nossa vida com a palavra de Deus, exige 
u m a  m u d a n ç a  d e  v i d a ,  d e 
comportamento, caso contrário, a gente 
só vai fazer o que é externo, e só o que é 
externo não nos purifica o coração e não 
nos capacita a celebrar a Páscoa 

dignamente. É Deus quem nos diz isso no 
livro do Profeta Joel: “rasgai os vossos 
corações e não as vossas vestes”. 

O cristão é aquele que através de todos 
os atos da sua vida tem um objetivo final 
que é o céu. Então, vale todo sacrifício para 
ganhar o céu, alcançar exatamente essa 
grande Graça que Deus nos prometeu. É 
por isso que esse Tempo da Quaresma é 
um tempo propício para  olharmos para 
dentro de nós mesmos; é a hora de 
indagarmos internamente como tem sido a 
nossa vida. E se perguntar: A minha vida, a 
minha palavra, o meu comportamento 
agradam a Deus? Deus vê tudo, Deus 
sabe tudo. Então interessa que a minha 
vida seja agradável a Deus, na luz do dia 
ou na madrugada, com alguém nos 
assistindo ou ninguém sabendo, o que 
importa é que eu estou na presença do 
Senhor todos os dias da minha vida. Meus 
irmãos, na Quaresma, precisamos verificar 
as contradições da nossa vida e corrigir-
nos. No Evangelho, Jesus nos convida a 
fazermos isso por meio das três práticas: a 
oração, o jejum e a esmola, mas se você 
observou direitinho, em todo momento Ele 
diz: “entre no silêncio do seu quarto, 
porque o Pai que está oculto sabe bem o 
que você fez”.

Durante a Quaresma cada um de nós  
poderá criar as suas próprias penitencias; 
lembre-se disso: o importante é você 
oferecer a Deus algo que lhe custe e que 
ao mesmo tempo seja agradável a Ele e 
que seja fruto da sua conversão. Não nos 
convertemos para sempre, mas é 
importante a cada dia dar um passo na 
conversão. A imposição das cinzas tem 
exatamente esse caráter: lembrar a mim e 
a vocês, homens e mulheres, que somos 
pecadores e que precisamos nos converter 
a cada dia. Por isso, meus irmãos, que 
todos nós saibamos fazer um bom proveito 
espiritual da Quaresma, assim nos 
ensinavam os Padres do século II da 
Igreja: “Já que pela idade, já não mais 
agradamos a Deus pela inocência, que 
possamos agradá-lo então, na penitência”.

 Que a nossa penitência, ao longo desse 
tempo Quaresmal, seja verdadeiramente 
agradável aos olhos de Deus. 

Adaptação da homilia do Padre Marcelo
Chelles, na Missa de quarta-feira de
cinzas, dia 10/02/2016, em nossa Paróquia

“Quaresma é a conversão do nosso coração”
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PARÓQUIA EM MOVIMENTO

 RCC convida:
                                 Santa Missa Votiva ao Espírito Santo,

 toda primeira 5ª-feira do mês, às 19h, na Matriz Auxiliar.

O calor forte dos últimos dias só faz lembrar que ainda estamos em campanha 
para o ar condicionado para a Matriz Auxiliar. Todos podem contribuir com 
qualquer quantia.
A contribuição pode ser feita através de um envelope (doação espontânea) nos 
pontos de coleta dentro da igreja, carnê e o depósito identificado. 
Quem já terminou o carnê e deseja renova-lo poderá fazer na secretaria 
paroquial ou na igreja após as missas do final de semana.
E para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê ou com as doações 
espontâneas, também poderão ser realizadas na igreja ou na secretaria 
paroquial.

Banco Bradesco - Agencia: 0588-6 - Conta poupança: 1012330-65
CNPJ: 30.147.995/0016-65 - Paroquia Nossa Senhora da Assunção
email:  secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
Tels.: 22 26430082 / 22 988117023

Que calor ! 

Ar Condicionado
Participe da campanha do

Venham participar dos grupos de oração nas Capelas:
BOA SEMENTE - Capela São Pedro / Gamboa - 2ª feira
às 19h30min; RENASCER EM CRISTO - Capela Santa
Izabel / Hospital - 2ª feira às 19h30min; SANTA CLARA -
Capela Santa Clara / Jacaré - 4ª feira às 19h30min; AMOR
DIVINO - Capela São José / Peró - 4ª feira às 19h30min.

Notícias EAC

Acontecerá na nossa Paróquia, nos 
dias 12 e 13 de março, o nosso primeiro 
“Encontro de Noivos”. Reformulado, ele 
volta agora em dois dias, sábado à tarde 
e domingo o dia todo. As inscrições 
ainda poderão ser feitas na secretária 
da Igreja em horário comercial. O 
“Encontro de Preparação para a vida 
Matrimonial” tem como objetivo central 
sensibilizar os noivos para obterem 
or ientação e,  conscientemente, 
o p t a r e m  p e l o  S a c r a m e n t o  d o 
Matrimônio, baseados no amor conjugal 
cristão e buscando a evangelização da 
sua família. A implantação da Pastoral 
Familiar em nossa paróquia intensificou  
nossa vontade de buscar cada vez mais 
as famílias distantes da nossa Igreja. 
Hoje a Pastoral compreende três 
se to res :  Pré -mat r imon ia l ,  Pós-

matrimonial e Casos especiais. No 
Setor Pré-matr imonial contamos 
atualmente com 26 casais, que se 
revezam nas escalas de casamentos e 
nas palestras dadas no Encontro. 
Encon t ramo-nos  também,  para 
reuniões mensais, nas quais buscamos 
na partilha da Palavra de Deus, o 
fortalecimento da fé; nas formações,  o 
entendimento e compreensão da 
Pastoral a que estamos inseridos.

Lembrando que, no último domingo 
do mês, no horário das 20h, é celebrada 
a Missa das Famílias. Todos estão 
convidados a participar deste momento.

“Deus criou o homem à sua imagem 
e  s e m e l h a n ç a :  c h a m a n d o - o  à 
existência, por amor, chamou-o ao 
mesmo tempo ao amor”. Hoje, a palavra 
amor tem os mais diversos significados. 
A nós, convém esclarecer o real sentido 
do amor que Cristo nos ensinou e, em 
especial, do Amor Conjugal.

Notícias Pastoral Familiar

Equipe do Setor Pré-matrimonial

Vem aí o primeiro encontro de noivos No último dia 27, domingo, o EAC Cabo Frio realizou o 
encontrão   do mês de fevereiro. A tarde, que teve como temas a 
"Alegria em ser de Deus" e o tempo quaresmal, contou com 
momentos de oração, louvor e reflexão. 

Estiveram presentes no encontro o pároco Padre Marcelo Chelles, o 
coordenador do Setor Juventude da Paróquia Diogo Gol, e o seminarista Lucas 
Moreira. O Encontrão do mês de março já está marcado, e será no dia 18 de 
março, sexta-feira, onde os encontristas, unidos à comunidade paroquial, 
meditarão as estações da Via Sacra no Morro da Guia.

INSCRIÇÕES PARA O PRÓXIMO EAC SERÃO DIAS 12 E 13 DE MARÇO 

O EAC já iniciou os preparativos para o VII EAC Cabo Frio. O encontro ocorrerá 
nos dias 21 e 22 de maio na Casa de Maria. As inscrições para os adolescentes, 
entre 13 e 17 anos, que desejam participar do encontro acontecerão após as 
Santas Missas dos dias 12 e 13 março, no pátio da Matriz Auxiliar. Maiores 
informações na página do EAC no Facebook, www.facebook.com/eac.cabofrio . 

Está de volta o Curso de Teologia

Reiniciaram na quarta-feira, dia 3 de março, as aulas do Curso de Teologia 
para leigos, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. que acontecerão sempre 
às quartas-feiras de 20h às 22h.

No retorno às aulas, o curso contou com a presença de cerca de 150 
participantes, muito atentos às brilhantes palestras do Padre Marcelo Chelles 
sobre Cristologia, e após, do Padre Celso Luiz Enetério, que abordou o tema 
Mariologia. 

Fotos: Anderson Valle

Aconteceu no último dia 27 de fevereiro, na Paróquia São 
Sebastião de Araruama - Vicariato Lagos, o Curso de 
Formação Para Novos Agentes da Pastoral da AIDS. 
Estiveram presentes representantes das Paróquias de São 
Sebastião e São Vicente de Paulo, de Araruama, e Nossa 
Senhora da Assunção, de Cabo Frio. Participaram em torno 
de 35 pessoas. Destacaram-se as Irmãs Missionárias de 
Fátima e a Pastoral da AIDS da Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção de Cabo Frio que marcaram presença com 
um número significativo de pessoas.
Durante o curso de capacitação, foram discutidas questões 
de grande relevância para os novos agentes. O Padre 
R i c a r d o  O l i v e i r a  N a s c i m e n t o ,  C o o r d e n a d o r 
Arquidiocesano da Pastoral da Aids, ministrou os temas 
“Acolhida, objetivo da capacitação”; “Conhecendo a 
Pastoral da AIDS”; o vídeo “AIDS  30 Anos depois”; 
“Aspectos clínicos do HIV/Aids - O que é? Como se 
manifesta? Como se pega? Meios de prevenção” . O Padre 
Ricardo Dias, Assessor Eclesiástico da Pastoral da AIDS 
palestrou sobre os temas: “A importância da Igreja no 
trabalho com os portadores do vírus HIV/Aids” e “O agente 
da Pastoral da Aids: Perfil e Espiritualidade”.  A médica 
Janete Rangel, Coordenadora DST/AIDS e Hepatites 
Virais do Município de Araruama, palestrou sobre o tema 
“Dados Epidemiológicos e visão geral do HIV/Aids  no 
Municípios de Araruama”. A Srª. Dulcinéia Aparecida Bilac 

De Lucena, Coordenadora da Pastoral da AIDS na 
Paróquia São Francisco de Assis, em Rio Bonito, 
palestrou sobre os temas “Preconceito”; “Mandamentos 
da Pastoral da AIDS” e “Diagnóstico Precoce”.  O curso 
também contou com dinâmicas e plenárias, sendo que 
nos trabalhos em grupo foi sugerido que os agentes 
fizessem as seguintes reflexões: “Como vejo o 
soropositivo ou doente de Aids?”; “Como está o meu 
preconceito?”; “O que devo fazer?” e “Como estou 
praticando as atitudes de Cristo com aqueles que sofrem, 
física e interiormente?”.
A Pastoral da AIDS agradece ao Padre Frei Luiz Fernando 
Lima Rangel, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, 
Administrador da Paróquia São Sebastião de Araruama 
por todo apoio e suporte para realização do Curso, bem 
como à Pastoral Familiar da Paróquia São Sebastião que 
ajudou na preparação dos lanches e almoço.
Os Padres Frei Leonardo Rodrigues e Frei Luiz Fernando 
Lima Rangel, Ordem dos Frades Menores Conventuais, 
passaram durante o curso fazendo uma saudação a todos 
os participantes.
O Evento terminou com a Santa Missa celebrada pelo 
Padre Ricardo Dias, Assessor Eclesiástico da Pastoral da 
AIDS e concelebrada pelo Padre Frei Jorge Fernando 
Coelho, Ordem dos Frades Menores Conventuais, que 
também fez o curso.

Notícias
Arquidiocese promove Curso de Formação de Novos Agentes

Pastoral da AIDS
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No dia 31 de março, a equipe de gestão do projeto Nova 
Catedral de Niterói apresenta a 1ª edição do evento “Vozes 
da Nova Catedral” que, segundo a equipe de gestão, 
constará de uma série de shows, promovidos em prol da 
Construção da Nova Catedral São João Batista, no Centro 
da Cidade de Niterói.
A 1ª edição acontecerá no Teatro Municipal de Niterói, à 
Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro. O ingresso pode 
ser adquirido pelo telefone 3602-1769, ou pelo e-mail:  
novacatedral@arqnit.org.br.
Nesta edição das “Vozes da Nova Catedral”, com 
classificação livre, apresentar-se-ão os cantores Olívia 
Ferreira, Ghislaine Cantini, Padre Omar, Padre Ricardo 
Whyte, Patrícia Fernades, Alberto Araújo, Bruno Camurati 
e Dudu Amaral, acompanhados pela Orquestra AM.
A renda do evento será revertida para a construção da 
Nova Catedral.
Fonte:http://www.arqnit.org.br/

Show beneficente pela Nova Catedral

No dia 12 de fevereiro a nossa Arquidiocese celebrou o 
quarto ano da posse de Dom José Francisco Rezende 
Dias como Arcebispo na Arquidiocese de Niterói. “Onde 
está o Bispo, aí está a Igreja”. Está é uma frase de São 
Tomaz de Aquino que nos leva há recordar o dia 12 de 
fevereiro de 2012. Foi uma tarde repleta de emoção e 
ansiedade, sentimentos compartilhados por todos os fieis 
para acolher o seu 5º pastor arquidiocesano.
Nomeado pelo Papa Bento XVI no dia 30 de novembro de 
2011, como novo Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom 
José Francisco, era o Bispo de Duque de Caxias.
Dom José Francisco Rezende Dias nasceu em 2 de abril 
de 1956, na cidade de Brasópolis (MG).
E hoje, passados três anos desde sua chegada, Dom José 
Francisco segue seu ministério Episcopal imprimindo sua 
marca de pastor, cumprindo sua missão, sendo sal e luz 
para a caminhada desta porção do povo de Deus.
Parabéns, Dom José Francisco, por mais um aniversário a 
frente da Arquidiocese de Niterói! “Apascentas a todos nós, 
ovelhas do rebanho que o Senhor lhe confiou”!
Texto: João Dias - SECOM da Arquidiocese de Niterói.

Arquidiocese festeja o 4º aniversário
de posse de Dom José Francisco

Vem ai a 1ª Edição do evento “Vozes da Nova Catedral”
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Notícias ENS

Aconteceu na sexta-feira, dia  12 de 
fevereiro, a Santa Missa em Ação de 
Graças pelo aniversário de 14 anos do 
Setor Lagos do Movimento das ENS, 
que reúne, atualmente 98 casais 
distribuídos em 14 Equipes.

A pedagogia do movimento visa 
promover o constante crescimento da 

espiritualidade conjugal e a ajuda 
mútua entre os casais, além de 
incentivá-los na prática da oração e  
formação permanentes, para que 
sejam testemunhos do amor conjugal 
e familiar, e estejam disponíveis para o 
serviço da Igreja na missão de 
evangelizar.Tiveram início no dia 19 de fevereiro a 

tradicional Via Sacra nas sextas-feiras da 
Quaresma, subindo o Morro de Nossa 
Senhora da Guia. 
Naquele dia, sob o comando do Padre 
Marcelo Chelles, os fiés se concentraram 
em frente ao convento de Nossa Senhora 
dos Anjos e subiram o morro de Nossa 
Senhora da Guia, meditando as 14 
Estações da Paixão de Cristo.
E assim tem sido durante todas as sextas-
feiras da Quaresma, às 20h, nos é dada a 
oportunidade de também vivenciar esse 
ato de fé e conversão. 

Estamos vivendo a Quaresma, momento 
forte da nossa Igreja, onde somos 
impulsionador a rever o nosso modo de 
viver e sacrificar tudo aquilo que nos 
acorrenta e nos faz mal, aguardando com 
ansiedade o momento maior da nossa 
religiosidade que é a páscoa.  "Não 
percamos este tempo de Quaresma 
favorável à conversão! Pedimo-lo pela 
intercessão materna da Virgem Maria, a 
primeira que, diante da grandeza da 
misericórdia divina que Lhe foi concedida 
gratuitamente, reconheceu a sua 
pequenez, confessando-Se a humilde 
serva do Senhor. "(Mensagem do Papa 
Francisco para a Quaresma 2016). 

Via Sacra no Morro Nossa Senhora da Guia
Venham participar conosco desse gesto de amor e fé 

José Carlos da Conceição

Movimento das Equipes de Nossa Senhora celebra com 
a Santa Missa o aniversário de 14 anos do Setor Lagos

O EACRE  é o Encontro Anual de 
Casais Responsáveis das Equipes de 
Nossa Senhora, e reuniu no final de 
semana dos dias 20 e 21 de fevereiro, 
no Colégio Salesianos, em Niterói, os  
casais  da Região Rio IV, que congrega 
as Equipes das ENS de Niterói, São 
Gonçalo e Cabo Frio, para uma 

formação sobre temas específicos, 
re lac ionados  à  pedagog ia  do 
Movimento, além de orientações para 
as Equipes no ano de 2016. Foram dois 
dias de Palestras, dinâmicas, plenárias, 
e 2 Santas Missas, uma encerrando as 
atividades de sábado com Adoração, e 
outra iniciando as atividades, domingo. 

Foto: Anderson do Valle

Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

Pelo Batismo o homem conquista um lugar no Povo de
DEUS e começa fazer parte de uma família: A IGREJA.

Inscrições para o Batismo
 

- Matriz Histórica: terça-feira de 09h às12h e de 14h às 17h.
- Comunidade Santa Clara: segunda feira às 18h30min.
- Comunidade São José: sábado de 09h30min às 11h30min.
- Comunidade São Pedro: sexta-feira às 19h; Sábado de 09h às 11h e de 13h às 16h.

Se por um lado, os Pais são um dom de Deus para a criança, os Padrinhos, por outro, 
devem merecer cuidadosa atenção na escolha, pois, junto com os Pais, eles são 
auxiliadores e modelos na educação da Fé.

Notícias  Pastoral do Batismo

Av. Assunção, 436 - São Bento - Cabo Frio
(22) 2644-1295 / (22) 99971-5713 / (21) 99865-4010

ConsultasFlorais
Conheça o que os florais

podem fazer pelo seu bem-estar!

Daisy Nazaré de Miranda Andrade
CRT 42.509 - Terapeuta Holística | e-mail: nazareandrade@uol.com.br
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O Movimento de Cursilhos de Cristandade comemorou no dia 20 de fevereiro, 
com uma Ultréia festiva na Casa de Maria, os 37 anos do Movimento em Cabo Frio. 

Na ocasião, o MCC homenageou aos primeiros cursilhistas, recordando, com 
alegria, historias comoventes de pessoas que iniciaram o movimento na cidade de 
Cabo Frio, emocionando a todos os cursilhistas presentes.

O coordenador do MCC, Wolf Fontes, disse que esse é um grande momento de 
confraternização.

A Ultréia festiva terminou com a presença de todos na Matriz Auxiliar participando 
da Santa Missa presidida por Padre Marcelo Chelles.

Notícias

Notícias

Notícias

ECC
MCC

Quaresma, tempo de caminhada para a Páscoa, tempo de reflexão e revisão... Este 
é o momento de olhar para dentro de nós mesmos, pensar sobre nossas atitudes,  se 
questionar e se corrigir. Neste Tempo  a liturgia nos ajuda  a fazer essa análise interior,  
temos os exercícios espirituais sugeridos pelo nosso Pároco, e  para que possamos 
fazer uma boa preparação  para a Páscoa, devemos também nos dedicar a oração, ao 
jejum e a esmola.  

Sobre a esmola, devemos praticar a virtude da caridade, ultrapassando os limites da 
justiça, é ver no irmão a necessidade, é se dar ao irmão por amor, lembrando das 
palavras de Jesus: “Em verdade eu vos declaro: Todas as vezes que fizeste isto a um 
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes.” (Mat 25,40).

Sobre o jejum, devemos seguir as orientações dadas pela Igreja.
Sobre a oração, devemos nos dedicar diariamente e com qualidade, não deixando 

para o Senhor o tempo que nos sobra do dia, mas sim um tempo reservado à Ele, 
comprometido verdadeiramente e com qualidade de oração. Buscando dar à Deus 
aquilo que está ao nosso alcance, da melhor maneira possível.

Desta forma, abastecidos pela Palavra de Deus e pelas sábias palavras do Padre 
Marcelo, viveremos a caminhada Quaresmal, com mais compromisso e dedicação.

Nesta noite também o Padre Marcelo lançou o Concurso para escolha de um novo 
símbolo para o ECC de nossa Paróquia, os desenhos deverão ser entregues até o dia 
31 de julho, se possível digitalizados, à Equipe dirigente ou na Secretaria Paroquial.

No dia 24 de fevereiro aconteceu na 
Casa de Maria o Encontrão do ECC -  
Encontro de Casais com Cristo, do mês 
de  fevereiro. O tema  foi QUARESMA, 
e o palestrante foi o nosso Pároco, o 
Padre Marcelo, que nos levou a refletir 
profundamente sobre este tempo, 
como o estamos vivendo? Isto nos fez  
olhar, verdadeiramente, para dentro do 
nosso coração. 

Para isso, é necessário se dirigir à Secretaria Paroquial munido dos seguintes 
documentos: xerox da certidão de nascimento, lembrança do Batismo e uma foto 
3x4, além do pagamento da taxa de R$ 50,00.

Avisamos a todos que com o início das aulas da Catequese, retornaram, também 
as Santas Missas das crianças, que acontecem sempre aos sábados, às 16h, na 
Matriz Auxiliar.

Catequese
Com muito amor e motivação a 

catequese retornou às suas atividades 
no dia 22 de fevereiro, para as turmas 
de 1º  e 2º  ano da Catequese 
Catecumenal ,  cu jos encontros 
acontecem nas salas de catequese.

Contudo, informamos a todos os 
pais e responsáveis que ainda há 
tempo de fazer inscrições para as 
vagas abertas da Catequese em 2016.

 Estamos de braços abertos para 
r e c e b e r  t o d a s  a s  c r i a n ç a s  e 
adolescentes! 9de abril

Local:

Casa de Maria
Valor:

R$20,00 (média)

Participe!NOITE DA PIZZA DO ECC!
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Comunidade Santa Clara - Bairro Jacaré
Missas: 1º e 2º sábados do mês, às 18h; 4º domingo 
do mês, às 10h30min.
Adoração ao Santíssimo: segundas-feiras, às 
19h30min.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.

Comunidade Santa Izabel - Hospital
Missas: sexta-feira (Missa dos Enfermos), às 9 h.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 
19h30min.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Distribuição de Cestas Básicas: 2ª segunda-feira do 
mês.

Comunidade São Pedro - Bairro Gamboa
Missas: 3º sábados do mês, às 18h; 1º domingo do 
mês, às 10h30min.
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo: 
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.
Terço dos Homens: terça-feira às 19:30h.
Catequese Infantil: sábados às 9:00h.

Comunidade São José - Bairro Peró
Missas: Todos os domingos, às 10h30min; Todos os 
sábados, às 20h.
Terço dos Homens, Celebração da Palavra e 
Adoração ao Santíssimo: sextas-feiras, às 19h.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.
Reunião do Grupo Jovem: domingos, às 9h.
Catequese: sábados, manhã e tarde.
Ensaio Ministério de Música: quintas-feiras, às 20h.
Intercessão - grupo fechado: terças-feiras, às 19h.

Comunidade Rainha da Paz - Bairro Itajuru
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 
19h15min.

Comunidade 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.
Adoração ao Santíssimo: 1ª segunda-feira do mês, 
às 19h.
Catequese: sábados, livros I e II, manhã.
Distribuição de cestas básicas: última segunda-feira 
do mês, após a celebração da palavra.
Legião de Maria: terças-feiras, reunião dos dois 
grupos, de 15h às 16h e de 17h às 18h.
Terço Mariano: quintas-feiras, às 19h.
Terço da Misericórdia: terças-feiras, às 15h.
Terço das Crianças: sextas-feiras, às 19h.
Reunião dos Vicentinos e Perseverança: segundas-
feiras, às 18h.
Pastoral da Saúde: 2º Sábado do mês, às 15h
Jovens Sarados em Missão: quinzenalmente aos 
sábados, às 19h.

AGENDA DAS COMUNIDADES:
HORÁRIOS DE CONFISSÕES NA PARÓQUIA

Terça a Sexta-feira – das 15h às 17h30min
Sextas-feiras – das 20h às 21h30min

Sábados e Domingos - 30mim antes das Missas
17 de Março - Mutirão de Confissões para a Semana Santa
das 17h às 21h – com a presença dos Padres do Vicariato

Programação da Semana Santa na Paróquia
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Amor a Deus sobre todas as 
coisas. Amor ao próximo, como irmãos 
em Cristo. Amor à Igreja, propagadora 
do Evangelho de Jesus. Amor a Maria, 
que, entre todas as mulheres, foi a 
escolhida pelo Senhor para ser a Mãe do 
Filho da Luz... Aquele que veio ao mundo 
para que nos tornássemos cristãos, 
renovados pela Luz Divina.

 Iluminado pela devoção à 
Nossa Senhora, o irlandês Frank Duff 
fundou a  “Legião de Maria”, para 
enaltecer a “Mãe do Céu”, e, ao mesmo 
tempo, nos convidar a nos tornarmos 
filhos da Luz. A Luz Divina que nos leva à 
Verdade, à Sabedoria, à Humildade, 
ao Amor ao próximo e tantos outros 
valores indispensáveis à nossa evolução 
terrena... 

À Verdade, porque através de 
le i turas  espi r i tua is ,  adqui r imos 
conhecimentos  sobre “os mistérios de 
nossa Igreja, corpo de Cristo, e o lugar 
de Maria, Mãe de Jesus, nesses 
mistérios”;  à  Sabedoria,  porque 
refletimos sobre os diversos temas 
abordados no momento em que se 
realiza o estudo, em nossas reuniões 
semanais. A partir daí, buscamos o 
crescimento enquanto pessoas, feitas à 
imagem e semelhança de Deus, 
desejosos de nos tornarmos “luzes” na 
vida do próximo, apesar de nossas 
imperfeições; à Humildade, porque com 
ela as ações humanas se tornam mais 
val iosas...  Libertos da vaidade, 
aproximamo-nos mais de Jesus, um 
“Ser” manso e humilde; ao Amor ao 
próximo, porque em virtude da devoção 
à Nossa Senhora, nós  legionários, 

pre tendemos  i r rad iar  sobre  os 
semelhantes, o Amor que o Pai nos 
ensinou: “Amor Ágape...incondicional, 
generoso, sem limites, puro, livre”.

Assim é a “Legião de Maria”: 
uma vertente de nossa Igreja, cujos fiéis 
se encontram a postos, para lutar contra 
as dificuldades da vida. Por isso, 
constantemente em alerta, rezamos o 
t e r ç o ,  r e a l i z a m o s  t r a b a l h o s 
diversificados em benefício do próximo e 
nos reunimos, semanalmente, para 
alimentar a chama de nossa fé. Fé, cujo 
desejo de se manter “inabalável como a 
r o c h a ” ,  s e  c o n fi r m a  t a m b é m , 
anualmente, através da solenidade 
denominada, “ACIES” (um exército em 
ordem de batalha); termo originário do 
Latim, assim como tantos outros, já que 
eles foram extraídos da Legião Romana. 
É o momento em que desfilamos em 
frente à imagem de Nossa Senhora, até 
alcançarmos o Vexi l lum Mariae 
(estandarte da Legião) e o tomarmos 
nas  mãos,  para  renovar  nossa 
consagração a Maria Santíssima.  Em 
nossa Paróquia, a “Festa da ACIES” se 
realizará no próximo mês de abril, em 
data e horário a serem divulgados.

I s t o  é  s e r  l e g i o n á r i o : 
estabelecer, de livre e espontânea 
vontade, o compromisso sagrado de 
fidelidade à Mãe de Jesus, Rainha de 
céu e da terra... Aquela que, depois do 
“Sim” ao Pai, mudou a história da 
humanidade.

Que a intercessão de Nossa 
Senhora junto a Jesus se faça presente 
em nossa jornada terrena... E que, 
“terminada a batalha da vida, a nossa 
Legião possa reunir-se sem uma só 
perda, no Reino do Vosso Amor e 
Glória”. Amém!

Salve Maria!

Zenilda Soares Lima Cardoso

Membro Oficial da Legião de Maria 

Legião de Maria é Amor

Todos os anos acontecem recolhimentos 
ou retiros, promovidos nas paróquias ou 
nos vicariatos da Arquidiocese de Niterói. 
Na Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção foi oferecido um recolhimento 
no convento, com a Ordem Franciscana 
e um retiro de quatro dias com a 
Renovação Carismática, em que mais de 
55 retirantes viveram a misericórdia de 
Deus. “Nossa gratidão aos nossos 
pastores, que estiveram presentes, onde 
v ivenc iamos  uma  Ig re ja  un ida , 
destacando o Jubileu da Misericórdia e o 
trabalho de unidade”. – diz Silvia Romão, 
coordenadora paroquial da RCC.
O Retiro de Carnaval da RCC teve o tema 
“Sede misericordiosos como o vosso Pai 
é misericordioso”. (Lc 6,36), na Casa de 
Maria.  Alem das presenças dos 
sacerdotes Marcelo, Elmir e Rafael, a 
coordenadora do Vicariato Lagos, Sonia, 
também se fez presente. O destaque foi o 

espaço infantil, com a participação de 
mais de 10 crianças. 
No Convento Nossa Senhora dos Anjos, 
na Capela de São Francisco, a Ordem 
Franciscana Secular fez o seu tradicional 
“Recolhimento de Carnaval”, com a 
presença do Frei Fernando de Souza, que 
é o orientador da Fraternidade. “Foram 
dias proveitosos, e os poucos que lá 
estiveram perceberam a alegria de ter 
uma experiência Franciscana”. – comenta 
A p a r e c i d a  G r e g o ,  M i n i s t r a  d a 
Fraternidade.
Estiveram no recolhimento mais de 25 
pessoas, de domingo até terça-feira, 
louvando e meditando a palavra de Deus.
“Espero, no próximo ano, que mais 
pessoas da comunidade venham estar 
conosco, louvando e bendizendo o 
Senhor”. – finaliza Aparecida Grego.
Podemos todos os anos procurar a 
verdadeira alegria que a Igreja nos 
oferece. Com testemunhos e ouvindo a 
Palavra de Deus, podemos viver uma fé 
autentica.

Maria Lúcia Menezes

Retiros Paroquiais
O Carnaval na alegria do Senhor

Retiro de Carnaval da OFS no Convento Nª. Srª. dos Anjos

Retiro de Carnaval da RCC na Casa de Maria Foto: Gisele Sá

Foto: Vânia Maria

Via-sacra todas as sextas-feiras, às 20h no morro de Nossa Senhora da Guia

19 DE MARÇO – SÁBADO
8h Solenidade de São José – Santa Missa

16h Celebração de Semana Santa, destinada exclusivamente às crianças.
*Não haverá Missa à noite

20 DE MARÇO – DOMINGO DE RAMOS
8h BÊNÇÃO DOS RAMOS, em frente ao Convento, seguida da PROCISSÃO e SANTA MISSA

18h MISSA COM BÊNÇÃO DOS RAMOS
20h MISSA COM BÊNÇÃO DOS RAMOS

*Os fiéis devem trazer os ramos

21 DE MARÇO – SEGUNDA-FEIRA
7h30min – SANTA MISSA

22 DE MARÇO – TERÇA-FEIRA
7h30min – SANTA MISSA

OBS.: Não haverá Missa às 19h.
19h30mn – SANTA MISSA DO CRISMA, presidida pelo Sr. Arcebispo, 

com a presença dos Padres da Arquidiocese – Local: Rio Bonito Atlético Club

23 DE MARÇO – QUARTA-FEIRA
7h30min – Santa Missa

19h – MEDITAÇÃO DAS SETE DORES DE MARIA SANTÍSSIMA
Início da celebração em frente a Capela de São Benedito, na Passagem, seguida da procissão até a Matriz 

Auxiliar, onde será celebrada a SANTA MISSA.

24 DE MARÇO – QUINTA-FEIRA SANTA
*Não haverá Missa às 7h30min

20h SANTA MISSA DA CEIA DO SENHOR – Lava-pés e transladação do Santíssimo Sacramento para a Matriz 
Histórica

Após a Missa da Ceia do Senhor, realizaremos a VIGÍLIA durante toda a madrugada, até às 8h da manhã da 
Sexta-feira da Paixão.

25 DE MARÇO – SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
*Dia de Jejum e abstinência de carne

9h PROCISSÃO DO ENCONTRO (Nossa Senhora das Dores e Senhor dos Passos - as procissões saem 
respectivamente da Capela de Santa Isabel e do Convento, em direção à Matriz Auxiliar)

15h CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR 
18h AS SETE PALAVRAS DE CRISTO NA CRUZ, em seguida a  PROCISSÃO DO SENHOR MORTO

26 DE MARÇO – SÁBADO SANTO
19h. MISSA DA VIGÍLIA PASCAL DO SENHOR

Seguida da Procissão da Ressurreição, da Celebração da Ceia Pascal (Clube Santa Helena) e do ágape fraterno

27 DE MARÇO – DOMINGO DE PÁSCOA
MISSAS às 10h. – 18h e 20h

Feliz e Santa Páscoa para todos!
Pe. Marcelo Chelles e Pe. Celso Enetério


