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A Eucaristia é presença real de Jesus Cristo no meio de nós!
Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue, verdadeiramente uma bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. (João 6, 55-56)

Imagens da festa de Corpus Christi na Paróquia Nossa Senhora da Assunção

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

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

34. Possivelmente perturba-nos saber da 
extinção dum mamífero ou duma ave, pela 
sua maior visibilidade; mas, para o bom 
funcionamento dos ecossistemas, também 
são necessários os fungos, as algas, os 
vermes, os pequenos insetos, os répteis e a 
variedade inumerável de micro-organismos. 
Algumas espécies pouco numerosas, que 
habitualmente nos passam despercebidas, 
desempenham uma função censória 
fundamental para estabelecer o equilíbrio 
dum lugar. É verdade que o ser humano deve 
intervir quando um geosistema cai em estado 
crítico, mas hoje o nível de intervenção 
humana numa realidade tão complexa como 
a natureza é tal, que os desastres constantes 
causados pelo ser humano provocam uma 
nova intervenção dele de modo que a 
atividade humana torna-se omnipresente, 
com todos os riscos que isto implica. 
Normalmente cria-se um círculo vicioso, no 
qual a intervenção humana, para resolver 
uma dificuldade, muitas vezes ainda agrava 
mais a situação. Por exemplo, muitos 
pássaros e insetos, que desaparecem por 
causa dos agrotóxicos criados pela 
tecnologia, são úteis para a própria 
agricultura, e o seu desaparecimento deverá 
ser compensado por outra intervenção 
tecnológica que possivelmente trará novos 
efeitos nocivos. São louváveis e, às vezes, 

admiráveis os esforços de 
cientistas e técnicos que 
procuram dar solução aos 
problemas criados pelo ser 
h u m a n o .  M a s , 
contemplando o mundo, 
damo-nos conta de que 
este nível de intervenção 
humana, muitas vezes ao 
serviço da finança e do 
consumismo, faz com que 
esta terra onde vivemos se 
torne realmente menos rica 
e bela, cada vez mais 
l i m i t a d a  e  c i n z e n t a , 

EDITORIAL
Padre Marcelo Chelles Moraes

A Igreja Católica celebra a Solenidade de São Pedro e São Paulo 
numa única liturgia e, nesse dia, comemora-se o Dia do Papa e, 
oferece-se, ao Sumo Pontífice, uma coleta especial denominada de 
“Óbolo de São Pedro”.

O “Óbolo de São Pedro” é uma forte expressão de participação 
de todos os fiéis nas iniciativas de caridade do Bispo de Roma e, no 
sustento da Igreja universal. São Paulo, dirigindo-se aos Coríntios 
(Cf. 2Cor. 9,7) nos exorta: “Que cada um dê conforme decidiu em 
seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a 
quem dá com alegria”. Trata-se de um gesto que se reveste de valor 
não apenas prático, mas também profundamente simbólico, 
enquanto sinal de comunhão com o Papa e de atenção às 
necessidades dos irmãos.

A prática da caridade, mandamento máximo do Senhor, tem 
diversas formas de expressão. Nosso Papa emérito, Bento XVI, 
falando na sua Encíclica sobre o amor – Deus caritas est - ensina: “A 
Igreja nunca poderá ser dispensada da prática da caridade” (Cf. n.º 
29).

O Óbolo de São Pedro é destinado, portanto, à prática desta 
caridade e à manutenção dos serviços da Igreja Universal. 
Obviamente, como instituição visível, ela tem de se manter, de 
conservar toda a obra evangelizadora construída através dos 
séculos. O Papa João Paulo II, expressou-se, assim, em 28 de 
Fevereiro de 2003: “O Óbolo constitui uma verdadeira e particular 
participação na ação evangelizadora, especialmente se se 
consideram o sentido e a importância de partilhar concretamente as 
solicitudes da Igreja universal”.

Esta prática da espórtula coletiva nasceu no final do século VIII, 
com os anglo-saxões, que, depois da sua conversão, sentiram-se 
tão ligados ao Bispo de Roma que, decidiram enviar, de maneira 
estável, um contributo anual ao Santo Padre. Assim nasceu o 
“Denarius Sancti Petri” (Esmola para São Pedro), que rapidamente 
se espalhou pelos países europeus.

Esta prática – como outras semelhantes – passou por muitas 
vicissitudes ao longo dos séculos até que foi consagrada pelo Papa 
Pio IX, através da sua Encíclica Saepe venerabilis, de 5 de Agosto 
de 1871.

Pedro e Paulo, colunas mestras da Igreja, entregaram-se de 
corpo e alma ao anúncio da fé e estabeleceram os fundamentos da 
Igreja visível. A missão de continuar o anúncio do Evangelho até a 
consumação dos séculos, é nossa!

Que Deus abençoe o Santo Padre, o Papa Francisco, e que São 
Pedro e São Paulo, interceda por nós!

e n q u a n t o  a o  m e s m o  t e m p o  o 
desenvolvimento da tecnologia e das ofertas 
de consumo continua a avançar sem limites. 
Assim, parece que nos iludimos de poder 
subst i tu i r  uma beleza insuprível  e 
irrecuperável por outra criada por nós.
35. Quando se analisa o impacto ambiental 
de qualquer iniciativa económica, costuma-
se olhar para os seus efeitos no solo, na 
água e no ar, mas nem sempre se inclui um 
es tudo  cu i dadoso  do  impac to  na 
biodiversidade, como se a perda de algumas 
espécies ou de grupos animais ou vegetais 
fosse algo de pouca relevância. As estradas, 
os novos cultivos, as reservas, as barragens 
e outras construções vão tomando posse 
dos habitats e, por vezes, fragmentam-nos 
de tal maneira que as populações de animais 
já não podem migrar nem mover-se 
livremente, pelo que algumas espécies 
correm o risco de extinção. Existem 
alternativas que, pelo menos, mitigam o 
impacto destas obras, como a criação de 
corredores biológicos, mas são poucos os 
países em que se adverte este cuidado e 
p r e v e n ç ã o .  Q u a n d o  s e  e x p l o r a 
comercialmente algumas espécies, nem 
sempre se estuda a sua modalidade de 
crescimento para evitar a sua diminuição 
excessiva e consequente desequilíbrio do 
ecossistema.

O Óbolo de São Pedro
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José Antunes Gonçalves
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Frei Conrado Rosbach

Amados e Amadas, Irmãos e Irmãs.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo.
Para sempre seja louvado!
Falamos, sempre, e não haveremos de 
deixar de falar e de darmos “Graças” ao 
Senhor, pelas bênçãos que temos 
recebido nesses tempos de agora em 
nossa Igreja, a Igreja de Nosso Senhor 
Jesus Cristo (São Mateus 16,18-19).
Maravilhas, temos experimentado 
nesses últimos tempos! 
Notório, o fervor espiritual dos nossos 
movimentos religiosos, sempre atuantes 
e comprometidos com a Igreja! Citamos, 
em primeiro plano, a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento (mais de um 
século de existência); 115 anos de 
serviço e amor dedicados à Igreja de 
Cristo Jesus, fundada em 18 de Agosto 
de 1901 sob o título de Irmandade do 
Santíssimo Sacramento e de Nossa 
Senhora da Assunção, sem dúvida, 
caminhando até hoje sob a Luz do 
Espírito Santo, e sob a proteção da 
Excelsa Padroeira. Não menos, a 
“Ordem Terceira Franciscana”, 
também uma “Ordem Secular” da nossa 
Igreja, com irmãos piedosos, abnegados 
e de firme comprometimento com o 
Evangelho de Cristo, perseverantes no 
Amor Franciscano. Tem sua sede, no 
Convento de Nossa Senhora dos Anjos, 
com  o  Cemi té r io  F ranc iscano, 
administrado pela “Ordem”, onde 
descansam os antigos irmãos e irmãs 
franciscanos que já estão na “Glória”, 
entre eles, o saudoso Padre Jose Duarte 
Nunes, que tivemos a alegria de 
conhecer, e que deixou considerável 
“acervo patrimonial” para a Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção. Tudo, 
registrando a História e as Obras do 
Senhor, na Santa Madre Igreja em Cabo 
Frio. São “Ordens Religiosas” de tradição 
e de força espiritual da nossa Igreja! 
O Cursilho da Cristandade ,  o 
Encontro de Casais com Cristo, e 
Equipe de Nossa Senhora, três forças 
de nobre e elevada missão, e que têm 
arrebanhado muitas ovelhas para o 
aprisco do Senhor. A Legião de Maria, 
perseverante na caminhada de oração e 
de fidelidade à Mãe Rainha, Maria 
Santíssima. As dedicadas Equipes de 

Catequese (das crianças, adolescentes 
e  dos  adu l tos ,  o  nosso  Novo 
Catecumenato). A Força Jovem, 
espe rança  da  Ig re ja  f u tu ra .  A 
Renovação Carismática, grupo forte e 
fervoroso de intensa oração, vigília e 
intercessões, com seus Grupos de 
Oração, na Matriz e em várias Capelas. 
O Terço dos Homens; (homens que 
dobram seus joelhos em adoração ao 
Santíssimo Sacramento e em veneração 
e devoção à Mãe de Jesus). O Terço das 
“Mães”; (Grupo Santa Mônica), que 
oram pelos filhos. Os Movimentos das 
Capelas (as inúmeras Capelas de 
fervorosas atividades de serviço e 
oração). Os Introdutores; (irmãos e 
irmãs, ou casais, que acompanham seus 
afilhados, em suas casas); verdadeira 
interação de amor e fraternidade. 
Registremos, com louvor, a grande força 
dos fervorosos ajudantes dos nossos 
Sacerdotes, as equipes fiéis a serviço de 
Cristo Jesus: os Mesc's, os Acólitos, e 
os dedicados e fiéis Diáconos. São 
irmãos fraternos sempre em prontidão 
para a “missão”. Verdadeiros Arautos do 
Evangelho de Cristo! As diversas 
Pastorais, que poderíamos dizer: 
“Mutirão do Amor”: a Pastoral da 
Família; da Saúde; da Aids; dos Idosos; 
(trabalho difícil, a delicadeza do Amor 
desses (as) irmãos e irmãs que se doam 
para o soerguimento daqueles (as) que 
se acham necessitados de uma “palavra 
de esperança). Uma “bênção”!  
Os “Coroinhas”:  que maravilha, 
podermos apreciar o zelo e a disciplina 
com que exercem suas tarefas: Deus 
s e j a  l o u v a d o !  A s  E q u i p e s  d a 
Comunicação (Rádio “Ave Maria”; 
“Televisão”; o “Jornal Sal e Luz” e o 
Programa “À Luz da Fé”); evangelização 
a serviço da Igreja; trabalho de imensa 
responsabilidade, quando, em nome da 
Igreja nos propomos anunciar as “Obras 
do Senhor”. 
Nossos abençoados “Pastores”, os 
Iluminados do Senhor, os Comandantes 
da “Grei do Senhor” que, cheios da 
Sabedoria de Deus, têm-nos agraciado 
com tanto frutos ante os ensinamentos 
que deles temos recebido. A Equipe de 
Liturgia, sempre pronta e acolhedora, 
com fiel dedicação aos preparativos das 
Santas Celebrações. Os nossos irmãos, 
“zeladores”, mão de obra indispensável 

à Igreja, que chamamos os “Operários 
do Senhor”, que com tanto zelo cuidam 
a cada dia das tarefas de manutenção e 
das obras de conservação dos nossos 
“Templos”, a Matriz Histórica e Matriz 
Auxiliar; e das nossas diversas Capelas. 
As Equipes responsáveis pela 
organização das Capelas, tudo num 
complexo de amor, que o Espírito Santo, 
fonte de luz e de sabedoria, conduz a 
cada dia, mostrando os atalhos, 
consertando as veredas e abrindo os 
caminhos para as “Obras do Senhor”. 
P a s t o r a l  d e  O b r a s ,  i r m ã o s 
responsáve i s  pe las  ob ras  de 
manutenção e reformas necessárias 
aos imóveis da Paróquia, que as 
administram com tanto zelo e amor. A 
P a s t o r a l  d o  D í z i m o  s o b  a 
r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  i r m ã o s 
empenhados à consecução dos 
recursos necessários à manutenção e 
subsistência da Paróquia. Tivemos a 
oportunidade de por algum tempo zelar 
pela a arrecadação do Dízimo. Foi 
gratificante! Hoje, sem dúvida, tanto 
mais progressivo e organizado, 
admin i s t rado  po r  i rmãos  (ãs ) 
competentes e dedicados a tão 
necessária tarefa. Enfim, meus irmãos; 
minhas irmãs, quanta coisa ainda, 
poderíamos enumerar de “obras de 
amor”. 
Estamos vivendo, de fato, momentos 
fortes, vivenciando as benfazejas 
“Graças provindas de Deus”!  Como não 
lembrarmos as “celebrações” de 
Pentecostes !  A sua  “novena”, 
meditando-se a cada dia sobre os “Dons 
do Espíri to  Santo”:  sabedoria; 
entendimento; conselho; fortaleza; 
ciência; piedade; temor de Deus; 
enfim, e no oitavo dia, a meditação 
sobre o “Espírito Santo e a Virgem 
Maria”, e no nono dia, o “Espírito 
Santo e a Igreja”. 
E a Festa de Corpus Christi? As ruas 
enfeitadas, com os “tapetes coloridos” 
para a grande celebração em honra ao 
Santíssimo Corpo de Cristo? A grande 
concentração de fé, com a Santa Missa 
Campal, e fervorosa multidão de fiéis na 
procissão, em adoração ao Santíssimo 
Sacramento? Repetimos sempre: por 
tudo, Deus seja sempre louvado! 
Somos o “Povo de Deus” peregrino 
caminhando para o PAI!

Meus irmãos; minhas irmãs.
Ao lembrarmos os tempos idos, 
entramos no Ano 1971, e como Já 
relatado em ocasiões anteriores, a 
Igreja, àquela época, procurava sempre 
registrar os acontecimentos de mais 
destaques que ocorriam na cidade. 
Assim, encontramos escrito algo sobre 
o “movimento turístico” daqueles 
tempos em Cabo Frio. Por exemplo, 
escrito! “Janeiro”, mês “quente”!  
“Cresceu, extraordinariamente, o afluxo 
de veranistas, à cidade, que se tornou 
tumultuada”.  Encontramos este 
“comentário”: - A “cidade” cresce no 
“setor turístico e habitacional”. “Não 
crescem os recursos da Região em 
termos de produção de emprego”.
Assuntos realmente novos são: (está 
escrito). “FERLAGOS e FEMAR”.  
FERLAGOS, uma Faculdade de 
Licenciatura Curta em Filosofia (ainda 
em implantação).  A FERLAGOS 
pretende criar em Cabo Frio, uma 
“Faculdade de Filosofia”. – Comentário: 
(está escrito). O “movimento” não 
parece capaz de obter êxito, pelo menos 
em breve prazo.  FEMAR,  uma 
Faculdade de Estudo do Mar. A FEMAR, 
que já é uma realidade, (melhor 
dizendo: “uma ideia”, como está escrito), 
promove estudos sobre “estudo do mar 
em nível técnico”, iniciativa de “Órgãos 
Federais”. Sua “sede” será em Arraial do 
Cabo, e o que se sente, será efetivada e 
trará novos recursos para a Região. 
Cabe aqui, uma explicação: o fato de o 
acontecimento ter sido noticiado pela 
Igreja, em Cabo Frio, apesar de uma 
Faculdade instalada em Arraial do 
Cabo, era, à época, o município de 
Arraial do Cabo, considerado o quarto 
distrito de Cabo Frio. Por isso, 
justificando-se o comentário!
Meus irmãos; minhas irmãs. Findamos 
aqui, este nosso relato, quando ainda 
tínhamos outros assuntos a relatar, 
principalmente a chegada de outros 
sacerdotes, visitantes à nossa Paróquia, 
c o m o  j á  v í n h a m o s  r e l a t a n d o 
anteriormente, e notadamente, a 
chegada de Frei Paulo da Cruz, 
transferido para a nossa Paróquia no dia 
29 de Janeiro de 1971, assunto que 
abordaremos no próximo número. 
Fiquemos na Paz do Senhor Jesus! 
Amém.
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Foto: Frederico Santa RosaA devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus surgiu no século XVII, 
quando Santa Margarida Maria de 
Alacoque recebeu a visita de Jesus, 
que apareceu a ela três vezes. Ao 
aparecer, Jesus lhe faz um pedido: 
“Eis este coração que tem amado os 
homens. Não recebo da maior parte 
senão ingratidões, desprezos, 
ultrajes, sacrilégios, indiferenças. 
Eis que te peço que a primeira 
sexta-feira depois da oitava do 
Sant íss imo Sacramento seja 
dedicada uma festa especial para 
honrar o Meu coração(...)”.

Durante as aparições, Jesus fez 
doze promessas às pessoas que 
fossem devotas de seu Coração e 
que participassem da Eucaristia 
toda a primeira sexta-feira de cada 
mês, durante nove meses seguidos.

Depois, em junho de 1899, o Papa 
Leão XIII consagrou a humanidade 
ao Sagrado Coração de Jesus. 
Dessa forma, a devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus espalhou-se por 
todo o mundo e foi recomendada por 

muitos Papas da Igreja. 
H o j e ,  o  m o v i m e n t o  d o 

Apostolado da Oração ao Sagrado 
Coração de Jesus zela por essa 
devoção e a propaga pelo mundo 
todo. 

A  d e v o ç ã o  a o  C o r a ç ã o 
I m a c u l a d o  d e  M a r i a  e s t á 
diretamente ligada à devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus. Essa 
devoção se espalhou nos primeiros 
séculos da Igreja, quando havia a 
celebração da Missa de Nossa 
Senhora nos sábados.

Nas  apar i ções  de  Nossa 
Senhora, tanto em Fátima como na 
França, à santa Catarina Labouré, 
ela mostrou seu coração cheio de 
compaixão pela humanidade. À 
Irmã Lúcia, em Fátima, ela falou da 
devoção dos cinco primeiros 
sábados, em 1925. Ela mostrou seu 
coração rodeado de espinhos, que 
significam os nossos pecados. Em 
recompensa prometeu-nos “todas 
as graças necessárias para a 
salvação”. Em 1926, Jesus insistiu 
com a Irmã sobre a devoção dos 
cinco primeiros sábados por serem 

Luciana Mureb

Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria
“cinco as espécies de ofensas e 
blasfêmias proferidas contra o 
Imaculado Coração de Maria”.

Em 27 de novembro de 1830, na 
capela das Filhas da Caridade de 
São Vicente de Paulo, em Paris, a 
Santíssima Virgem se manifestou à 
noviça Catarina Labouré. A Virgem 
apareceu segurando um globo 
pequeno e disse: “Este globo 
representa o mundo inteiro... e cada 
pessoa em particular”. De repente, o 
globo desapareceu e de suas mãos 
saíram raios brilhantes, formando 
um quadro onde estava escrito: “Ó 
Maria concebida sem pecado, rogai 
por nós que recorremos a vós.” E no 
verso aparecia um “M” encimado 
por uma cruz e, embaixo, os 
corações de Jesus e Maria. A 
Santíssima Virgem pede a jovem 
que mande cunhar uma medalha 
conforme o modelo e promete que 
quem a trouxer, com fé, receberá 
graças especiais.

A devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus é uma maneira de retribuir 
todo amor dado por um coração tão 
machucado por nossos pecados, 
mas cheio de misericórdia. Nossa 
devoção ao Imaculado Coração de 
Maria vem reforçar a importância de 
Nossa Senhora que, como mãe, 
sofre por nossos pecados, mas 
continua a ouvir nossas súplicas e 
indicar o caminho que nos conduz 
ao seu Filho. Os dois corações 
estão entrelaçados pelo amor entre 
Jesus e Maria e de ambos pela 
humanidade.  

Por tudo isso, a Igreja celebra a 
solene Festa do Imaculado Coração 
de Maria no sábado seguinte à festa 
do Sagrado Coração de Jesus. São 
dias de muitas graças!

A coordenação da Pastoral da Saúde 
do Regional Leste 1 da CNBB promoverá 
o 11º Congresso xi-congresso-da-
pastoral-da-saude-regional-leste-
iEstadual da Pastoral da Saúde, com o 
tema “Ação Político – Institucional”, no 
Colégio Nossa Senhora da Mercês, no 
dia 16 de julho, das 8h às 16h, na 
Alameda São Boaventura,  297, 
Fonseca, Niterói, RJ.

Haverá quatro palestras: “Conselhos 
de Saúde”, proferida por Regina Juliani 
Blanco, Presidente da Comissão de 
Educação no Conselho Distrital de 
Saúde, “Formação Político-Institucional”, 
proferida por Alex Xavier, Mestre em 
Saúde Coletiva pela UFF, “O nome de 
Deus é Misericórdia”, proferida por Padre 
Marcelo José Monteiro da Costa, 
Assessor Eclesiástico da Pastoral da 
Saúde da Arquidiocese de Niterói e 
Psicólogo e Laudato Si, proferida por 
Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, 
Bispo da Diocese de Campos, Mestre 
em Direito Canônico e especialista em 
Ética em Pesquisa, Espiritualidade, entre 
outros.

Para Cleia Maria Valory Mello, 
Assessora da Pastoral da Saúde do 
Regional  Leste  1  e  Membro da 
Coordenação Nacional da Pastoral da 
Saúde, o Congresso do Regional, que 
será realizado com a bênção de Dom 
José Francisco, na Arquidiocese de 
Niterói, no dia 16 de julho do ano em 
curso, no Colégio Nossa Senhora das 
Mercês, irá abordar temas de grande 
importância para o crescimento da 
Pastora l  da  Saúde.  O tema do 
Congresso será Saúde Polí t ico-
Institucional, que contempla o papel e a 
importância da Pastoral da Saúde, na 
caminhada da Igreja no Brasil.

Arquidiocese sediará
11º  Congresso Regional 
da Pastoral da Saúde
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33º Cursilho Jovem Misto: De mãos dadas nas mesmas estradas...  

Aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de junho, na casa de 
Maria, o 33º Cursilho de Cristandade Jovem Misto – 
Setor Cabo Frio, organizado pela Arquidiocese de 
Niterói. O Movimento de Cursilhos é um movimento 
eclesial que, movido pela ação do Espirito Santo, 
facilita a vivencia e a convivência do Fundamental 
Cristão. Durante os dias de retiro, os jovens 
puderam viver uma experiência profunda de fé, de 
transformação pessoal e religiosa, vivenciando um 
processo de conversão. O retiro contou com a 
participação de 27 jovens, entre 18 e 30 anos, e uma 
equipe fervorosa de trabalho, responsável pelo 
sucesso do encontro. Além disso, os jovens foram 

Estimados irmãos e irmãs cursilhistas, esforçai-vos para que volte a sobressair a beleza das primeiras comunidades
cristãs, que levavam os pagãos a reconhecerem com admiração: “Olhai como se amam!”(São João Paulo II)

recebidos com muita alegria no domingo, dia 12/06, 
na missa das 20h, na Matriz Auxiliar, onde puderam 
manifestar a graça que receberam durante esses 
três dias.
 "O Cursilho veio para fortificar a minha fé e mostrar 
que Deus conta comigo. Nesse encontro pude ver 
também em outros jovens a sede de Deus e com 
isso perceber que não estou sozinha", disse a jovem 
Melissa Costa, de 20 anos, que participou do 
encontro. Segundo outro jovem que vivenciou o 
encontro, Ivan Junior, de 23 anos, o Cursilho foi um 
momento ímpar em sua vida, um verdadeiro 
encontro com Cristo; e ainda completou: "Agora é 
nossa hora de testemunharmos esse amor, indo 
levar o evangelho a outras pessoas."

Júlia Campos e Vinicius Batista

Foto: Liana Oliveira

Foto: Rubens Campos Foto: Rubens Campos
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Foto: Rubens Campos
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Fortaleza (RV) - O Festival de Artes Integradas 
Halleluya será realizado pela primeira vez em Cracóvia 
(Polônia), entre os dias 27 e 29 de julho como parte do 
Festival da Juventude da Jornada Mundial da Juventude. O 
evento que se realiza há vinte anos no Brasil e atrai mais de 
um milhão de pessoas todos os anos , também já foi 
realizado no Uruguai, Itália, França e Terra Santa.

O Halleluya em Cracóvia será realizado na praça 
Szczepanski a poucos metros da Praça do Mercado no 
Centro de Cracóvia. A expectativa é alcançar um público 
entre sete e dez mil jovens. Serão 15 apresentações entre 
música, teatro e dança com atrações em vários idiomas: 
inglês, polonês, francês e italiano. (Fonte:  Rádio Vaticana)

Cidade do Vaticano (RV) – Os bispos que foram 
negligentes em relação aos casos de abusos sexuais 
contra menores serão removidos de seus cargos. Assim, 
por meio do Motu proprio “Como uma mãe amorosa”, o 
Santo Padre reforça o compromisso da Igreja na tutela 
dos menores.

A “missão de proteção e do cuidado diz respeito à toda 
Igreja, mas é especialmente através de seus pastores que 
este deve ser exercido”... 

O Pontífice recorda que o Direito Canônico já prevê “a 
possibilidade da remoção do ofício eclesiástico por 
'causas graves”, e entre tais causas está incluída também 
“a negligência dos Bispos” relativas “aos casos de abusos 
sexuais contra menores e adultos vulneráveis”, como 
previsto pelo Motu proprio de São João Paulo II 
Sacramentorum Sanctitatis Tutela, atualizado por Bento 
XVI.(Fonte:  Rádio Vaticana) 

Cidade do Vaticano (RV) – A carta “Iuvenescit 
Ecclesia” (A Igreja se rejuvenece) aos bispos da Igreja 
católica, “sobre a relação entre dons hierárquicos e 
carismáticos na vida e na missão da Igreja”, será 
publicado terça-feira (14/06).

O Cardeal Gerhard Ludwig Mueller, Prefeito da 
Congregação para a Doutrina da Fé – explica “que a 
hierarquia e estas novas realidades têm a finalidade de 
fazer rejuvenescer a Igreja, ou seja, são dons para renovar 
a vida de fé do Povo de Deus”.  Um Papa não pode não 
amar aquilo que o Espírito suscita em benefício de tantos 
homens, cujo coração espera Deus muitas vezes sem o 
saberem, e em favor de todo o povo de Deus, que é o 
primeiro destinatário destes dons. Talvez tenham sido um 
pouco como filhos que vieram ao mundo sem terem sido 
programados, mas quando os filhos nascem ama-os e 
cuida deles  até mais do que os outros”.

Isto torna possível conciliar também as atividades dos 
movimentos, muitas vezes fortemente identitários, com as 
de um pontificado que fez do abandono da auto-
referencialidade um dos seus fundamentos. “Auto-
referencialidade é a incapacidade de sair de si mesmos e 
descobrir que o próprio sucesso tem vantagem ao 
encontrar algo diferente em relação a nós. Mas é 
necessário sair de nós mesmos, porque a realidade é 
maior do que o nosso pensamento, como diz com 
frequência Francisco”. (Fonte: Rádio Vaticana)

JMJ vai receber o Festival
Brasileiro Halleluya em Cracóvia

Motu proprio: Bispos negligentes
com abusos serão afastados

Papa apresentará novo documento
sobre  car isma e  hierarquia

Volvidos quase 6 meses desde o início do Ano Santo 
Extraordinário da Misericórdia, foram registados mais de 8 
milhões de fiéis e peregrinos em Roma e no Vaticano para 
participar de eventos religiosos, segundo informa o portal 
oficial do evento nesta segunda-feira dia 30 de maio.   

Iniciado no dia 8 de dezembro de 2015, o Jubileu é um 
dos momentos mais importantes para os católicos do 
mundo todo. A série de eventos religiosos seguirá até o dia 
20 de novembro deste ano e, um dos momentos altos 
acontecerá no dia 4 de setembro, quando o Papa 
Francisco canonizará a Madre Teresa de Calcutá.

Ano da Misericórdia: Mais de 
8 milhões de fiéis em Roma.

Cidade do Vaticano - Ao receber um grupo de pessoas 
doentes e com deficiências neste sábado, o papa 
Francisco defendeu a "diversidade" e pediu para que 
ninguém tenha medo de quem é diferente. "A diversidade 
causa medo porque ir ao encontro de uma pessoa que é 
diferente é um desafio, não digo forte, mas grande. É um 
desafio que dá medo", afirmou o pontífice ao responder 
perguntas do grupo que estava celebrando o Jubileu.

"É mais cômodo não sair do lugar e ignorar a diversidade 
e dizer 'somos todos iguais' e se, alguém não for igual, 
deixamos ele à parte e não vamos encontrá-lo", completou. 

O papa destacou: "Pensemos num mundo no qual todos 
sejam iguais. Seria um mundo entediante, um mundo 
chato. É verdade que há diferenças que são dolorosas, 
aquelas que estão na raiz de qualquer doença, mas 
também essa diversidade nos ajuda, nos desafia e nos faz 
arriscar", ressaltou.

Sobre casos de padres que "excluem" crianças e jovens 
com deficiência da catequese - "Meu conselho? Quem faz 
isso que feche as portas de sua igreja. Ou aceita-se todos 
ou ninguém".

Papa celebra a diversidade
e recebe jovens deficientes

Cidade do Vaticano (RV) – O vídeo com as intenções de 
oração de Francisco para junho já está em nossas redes 
sociais.
“Para que os idosos, os marginalizados e as pessoas sós 
encontrem, mesmo nas grandes cidades, espaços de 
convívio e solidariedade”.
“Nas cidades, é frequente o abandono de idosos e 
doentes. Podemos ignorá-lo?”, questiona o Papa.
“As nossas cidades deveriam caracterizar-se sobretudo 
pela solidariedade, que não consiste apenas em dar a 
quem precisa, mas em ser responsáveis uns pelos outros 
e criar uma cultura do encontro”, pede Francisco.
“Acompanhas-me no meu pedido?”, convida o Pontífice.

Conheça as  intenções  das
orações do Papa no mês de junho
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Música Sacra

Maestro Ruy Capdeville

AINDA A POLIFONIA SACRA

Nesta coluna do SAL e LUZ, já tivemos ocasião de falar, e repetir a 
fala, sobre alguns importantes personagens e fatos da Música Sacra 
Cristã. Relembremos Santo Ambrósio (cerca do ano 350 depois de 
Cristo), o qual foi o primeiro do Mundo Ocidental a conseguir que 
fossem documentados cantos, isto é, que fosse escrito música, 
salvando para a posteridade esta música. Falamos também de 
Gregório Magno (cerca de 600 D.C.), papa e santo, que, a exemplo de 
Ambrósio, mandou documentar o que os cristãos tinham guardado do 
Bispo Ambrósio e o que, nos 300 anos que separam o Papa Gregório 
de Santo Ambrósio, os cristãos continuaram criando. Devido ao 
decisivo passo de Gregório, este estilo de música, então recoletada e 
organizada a mando dele, este estilo passou a, com toda justiça, 
passou a se chamar de o “Gregoriano”.

Naqueles tempos os acontecimentos se sucediam com muito 
menos velocidade que hoje, e, afinal, 500 anos após Gregório, isto é, 
nos séc. XI, XII, a música ia lentamente mudando, a humanidade 
começava a descobrir a possibilidade de se cantarem duas melodias 
ao mesmo tempo sem estas melodias simultâneas se atrapalharem; 
pelo contrário, elas podiam se embelezar. Começava a polifonia, mais 
de uma melodia ao mesmo tempo, não se atrapalhando, mas se 
embelezando. É A POLIFONIA. Nenhuma surpresa, que estas 
composições polifônicas fossem sobre textos importantes da fé 
católica. Nenhuma surpresa, a presença maciça da civilização cristã! 
No séc. XVI (descobrimento do Brasil) esta polifonia já brilhava com 
todo o esplendor.

Grandes compositores desta época luminosa, séc. XVI, época da 
Humanidade chamada de Renascença ou Renascimento, uma das 
épocas mais fecundas da história da Humanidade, grandes 
compositores foram, para citar uns poucos: Palestrina, mestre-capela 
da Basílica de S. Pedro; ainda da Itália, um pouco mais tarde, o gênio 
de Cláudio Monteverdi, enterrado na Igreja de Santa Maria dei Frari, 
em Veneza; Orlando de Lassus, nascido entre Bélgica e Holanda, 
muito viajado para seu tempo, tendo vivido principalmente na 
Alemanha, onde está enterrado, em Munique. Da Espanha, o grande 
compositor Thomás Luis de Victoria, cujas composições são 
consideradas místicas, de tal maneira elas nos conduzem ao silêncio 
da interiorização. Da Inglaterra, Wiliam Byrd, apelidado de “o pássaro”, 
por levantar muito cedo para ir louvar ao Senhor. Ainda da Inglaterra, 
Thomas Morley e John Dowland. Da França, Josquin des Près...  e 
assim, muitos, muitos, outros dos que contribuíram a favor do belo 
para a contemplação, espiritualização e purificação dos humanos. 
Quem tiver a oportunidade não vai deixar de ouvi-los, não vai 
desperdiçá-los em sua lixeira pessoal. Como nosso Brasil ainda anda 
muito à margem da grande cultura do Mundo Ocidental, aqui  não 
encontramos, fácil, suas gravações, mas, aqui, em Cabo Frio, muitas 
vezes, uns tantos deles podem ser ouvidos nos Encontros de Corais.

Após 500 anos, eles não morreram.
E sobre que textos cantam suas composições? Mais de 85% são 

textos de nossa Liturgia. É por isto que Papas recomendam que, onde 
for possível, sejam conservados estes bens, que pertencem à nossa 
Igreja, que, naturalmente é a primeira tutora deles. Como se 
conservam estes bens? Naturalmente, ninguém acha que é 
guardando-os na gaveta. Também, naturalmente, os Papas não estão 
propondo para o povo de Deus, reunido em sua Casa, a exclusividade 
ou preponderância deste valiosíssimo repertório. Como diziam os 
romanos “Sit modus in rebus!”

Como acontece em todo segundo final de semana de cada mês, a 
Juventude Assunção esteve reunida em mais um encontro do 
Grupo Alegrai-vos, no último sábado, 11 de junho. Dessa vez, o 
encontro que reune os movimentos jovens da Paróquia, foi 
conduzido pela juventude do EAC! A noite contou com momentos de 
louvor, oração, animação e dinâmicas.  

Ao fim do encontro, a partir da iniciativa do Grupo Jovem Santidade da Capela de São 
José, no Peró, os jovens da Paróquia puderam realizar a entrega de agasalhos e cobertores 
aos moradores de rua do centro de Cabo Frio, além disso, tiveram a oportunidade de levar a 
Palavra de Deus aos corações dos mesmos. A iniciativa não para por aqui. Os interessados 
em doar agasalhos, cobertores e bíblias podem procurar os coordenadores dos movimentos 
jovens da paróquia.

A Juventude Assunção convida a todos os jovens para participarem dos encontros do 
Alegrai-vos! Todo segundo final de semana de cada mês, 18 horas, no Salão Paroquial.

Juventude Assunção reunida no Alegrai-vosNotícias

Notícias

 PASCOM

PASTORAL
DA
COMUNICAÇÃO

Arquidiocese promove Encontro Vicarial da 
PASCOM na Paróquia Nossa Senhora da Assunção

Com a presença do Padre Ricardo Mota, responsável pelo Setor de Comunicação da 
Arquidiocese de Niterói, aconteceu no dia 18 de maio, no Salão Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção, o Encontro Vicarial da Pastoral da Comunicação. O encontro 
formativo contou com a presença de Coordenadores e colaboradores de Pastorais da 
Comunicação de diversas Paróquias do Vicariato Lagos. 

O objetivo das reuniões é buscar um aprofundamento dos temas relativos à 
Comunicação em geral. Depois de abordar, no encontro anterior, o tema fotografia,  
confecção de crachá, e ainda, Corpus Cristi e demandas diversas, este encontro destacou a 
importância da entrevista.  
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Retiro de Carnaval da OFS no Convento Nª. Srª. dos Anjos
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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

Consultas

Foi uma linda festa a celebração da Solenidade 
de Corpus Christi na Praça Porto Rocha, em Cabo 
Frio, na quinta-feira, dia 26 de maio. É muito 
reconfortante ver a Igreja em saída, como deseja o 
nosso querido Papa Francisco, reunida em espírito 
de comunidade fraterna, cada um ajudando como 
podia, muitos colocando seus dons a serviço da 
confecção dos belíssimos tapetes de sal... tão 
lindos e tradicionais que forma declarados 
Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. 
Os tapetes ornamentaram o chão por onde Jesus 
Eucarístico mais tarde passaria, seguido da 
procissão de fiés. E como foi bonito e emocionante 
ver a praça lotada de gente na hora da Santa Missa, 
sob o sol forte da tarde, famílias inteiras, dos mais 
jovens aos mais idosos, todos à rua para louvar e 
agradecer a Deus pelo inestimável dom da 
Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente 

como alimento e remédio de nossa alma. Ressalte-
se que este é o único dia do ano que o Santíssimo 
Sacramento sai em procissão às nossas ruas.

“A Páscoa do Novo Testamento anuncia pra 
cada um de nós o Céu, a Vida Eterna. Então, como 
viver essa aliança? É essa a grande prova do amor 
de Deus por nós. A Eucaristia, o sacramento do 
Corpo e do Sangue oferecido como sacrifício de 
Jesus Cristo para o perdão dos pecados”. – disse o 
Padre Marcelo em sua homilia, naquela linda tarde 
noite. E prosseguiu – Disse o próprio Senhor Jesus: 
“A minha Carne é verdadeiramente uma comida, e o 
meu Sangue é verdadeiramente uma bebida”. A 
Eucaristia não é uma metáfora, a Eucaristia é a 
presença real de Jesus Cristo no meio de nós. 
“Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue 
permanece em Mim e Eu nele”. E foi o próprio Jesus 
quem mandou que esse fato importante de Sua 
presença fosse celebrado de geração em geração. 
“Fazei isto em memória de mim”! 

Após a celebração Eucarística de Corpus Christi, 
teve início a festa externa na Praça Porto Rocha, 
quando todos foram embalados pelo show da 
querida banda católica Herança de Deus, e sentiram 
a praça ganhar o delicioso cheiro dos quitutes 
vendidos nas barraquinhas pelos paroquianos, que 
em suas pastorais e movimentos, se uniram e se 
revezaram para ajudar nas mais diversas tarefas. 
Na sexta-feira os festejos externos contaram com os 
shows das bandas Arma-samba, e no sábado com 
as bandas Rabuja e Dr. Law.

No domingo, dia 29, aconteceu o tradicional 
almoço da paróquia, que também contou com a 
colaboração de muitos paroquianos para a 

preparação dos pratos e o serviço às centenas de 
pessoas, famílias inteiras, que mais uma vez 
contribuíram comprando o almoço e lotando a praça 
como nos velhos tempos, em clima de alegria e 
confraternização. E todos almoçaram ouvindo o 
animado show de Jero e Jamanta. 

No final do almoço, houve o sorteio do bingo, que 
teve como prêmios dois quadros de paisagens de 
Cabo Frio, uma fritadeira elétrica, uma bicicleta e um 
aparelho de ar-condicionado.

Os valores arrecadados nos festejos externos de 
Corpus Christi serão destinados à Campanha da 
colocação do Ar-condicionado e à realização de 
obras necessárias, ambos para a Matriz Auxiliar.  

“Como normalmente nós sempre celebramos 
algo em torno de uma mesa, é em torno da 
mesa Eucarística que nós celebramos o maior 
dom, a maior riqueza que Jesus deixou aqui na 
terra. Que Jesus Cristo seja por cada um de 
nós amado, honrado e respeitado, no 
Santíssimo Sacramento do Altar”. - concluiu o 
Padre Marcelo Chelles, na homilia.

Rubens Campos

Solenidade de Corpus Christi emociona a Paróquia A festa que mobilizou todas as Pastorais e Movimentos

Foto: Rubens Campos
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Venha participar da 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 a instalação do ar-condicionado, na 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 depósito identificado. 
Quem já terminou o carnê e deseja renová-lo, poderá fazer na secretaria 
paroquial ou na igreja, após as missas do fim de semana.
E para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê, quanto com as 
doações espontâneas, basta fazer a doação 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:  - Tels.: 2643-0082 / 98811-secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
7023

Contamos com sua contribuição!

Que calor ! 

Ar Condicionado
Participe da campanha do

Venha participar dos Grupos de Oração na Igreja Matriz e nas Capelas:
RENASCER EM CRISTO - Matriz Histórica - 2ª feira às 19h30min; 
BOA SEMENTE - Capela de São Pedro, Gamboa - 2ª feira às 19h30min; 
SANTA CLARA - Capela de Santa Clara, Jacaré - 4ª feira às 19h30min;
AMOR DIVINO - Capela de São José, Peró - 4ª feira às 19h30min.

Inscrições para o Batismo
 
- Matriz Histórica: 2ª feira de 9h às12h e de 14h às 17h.
- Comunidade Santa Clara: 2ª feira às 18h30min.
- Comunidade São José: sábado de 9h30min às 11h30min.
- Comunidade São Pedro: 2ªfeira às 19h; sábado de 9h 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.
Pelo Batismo o homem conquista um lugar no Povo de Deus e começa a fazer 
parte de uma família: A IGREJA.

Notícias
Pastoral do Batismo 

Notícias     
CAPELA DE 
SANTANNA

Um delicioso
almoço reuniu
a comunidade

Aconteceu no domingo, dia 12 de junho, um delicioso almoço com variadas 
sobremesas, preparados com muito carinho pela comunidade de Santa Ana, 
prestigiado por muitos paroquianos, e cuja arrecadação se destina à construção da 
nova Capela, com projetos, ainda em estudos.

A participativa e acolhedora comunidade de Santa Ana já está se preparando 
para a festa de Santa Ana, celebrada no dia 26 de julho, que terá a tradicional 
procissão seguida da Santa Missa. No entanto, considerando que o dia 26 será uma 
terça-feira, ainda não está definido se a festa acontecerá no dia da padroeira ou no 
domingo seguinte, definição que será divulgada na próxima edicão.

Notícias 

RCC

Terminou no dia 7 de junho, com animada confraternização, o Seminário de 
Vida no Espírito promovido pela RCC da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, 
que teve início em 12 de abril.

O Seminário aconteceu na casa de Maria, onde durante nove semanas, 
sempre às terças-feiras, ante o anúncio do querigma, os participantes 
vivenciaram um encontro pessoal com Jesus Cristo, com orações, pregações e 
partilhas, meditando a cada um dos nove encontros sobre temas como Amor de 
Deus, Resistência à Graça, Jesus Salvador, Fé e Conversão, Senhorio de Jesus, 
Cura Interior, Efusão do Espírito Santo, Amor aos Irmãos e Comunidade Cristã.

RENOVAÇÃO
CARISMÁTICA
CATÓLICA
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Local:

Casa de Maria
Valor:

R$20,00 (média)
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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: 
quintas-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; 
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:

A pastoral Familiar promoveu no dia 5 (cinco) de junho, 
no Teatro Cacilda Santa Rosa, formação para as 
famílias com Padre Demétrio Gomes.
O Padre Demétrio é pároco da Paróquia São João 
Batista, Tenente Jardim – Niterói; é Vigário Judicial e 
presidente do Tribunal Eclesiástico de Niterói. 
Escreveu, recentemente, o Livro Justiça e Misericórdia 
– A Igreja precisa realmente de um Direito Canônico? – 
Lançado em fevereiro de 2016.
Os casais foram recepcionados pelo núcleo da 
Pastoral Familiar e a oração das Laudes foi conduzida 
pelo Padre Celso e pelo Diácono Arildo 
Abordando os assuntos sexualidade, afetividade e 
nulidade matrimonial, mais de uma centena de casais 
tiraram suas duvidas sobre assuntos que todos os dias 
os afligem. “É muito bom ver a sede dos casais 
querendo corresponder este apelo da Igreja em formar 
melhor as nossas famílias”. – diz padre Demétrio.
Nos últimos Slides que foram sobre a família, vimos 
que o Papa Francisco tem investido muito em cuidar 
das famílias cristãs. – “Um dos meios nos quais 
devemos formar os nossos agentes de pastoral, é 
justamente através do estudo, conhecimento daquilo 

que a Igreja nos ensina acerca da verdade, sobre a 
verdade da família”. - continua o padre.
Um dos assuntos mais procurados para se tirar duvida 
foi sobre a nulidade matrimonial e Casais de Casos 
Especiais. O Papa Francisco vem exortando os 
sacerdotes a acolherem esses casais que precisam se 
dar conta que não estão órfãos. “Os casais em Casos 
Especiais precisam entender que eles não são cristãos 
de segunda classe. Apesar de uma situação que 
contraria a indissolubilidade do matrimonio, eles são 
tão amados por Deus como quaisquer outros filhos da 
Igreja.” Disse o Padre Demétrio - e continua – “A Igreja 
quer confiar uma missão a eles, pois, com o próprio 
fato de não poder comungar o Corpo e o Sangue de 
Nosso Senhor Jesus Cristo eles são chamados a 
testemunhar com a vida a indissolubilidade do 
matrimonio” – finaliza. 
O matrimonio foi instituído por Deus, portanto, deve ser 
ainda neste mundo, em que se tenta tanto em denegrir 
a imagem da família, com o conhecimento intelectual 
deste encontro, que possamos aprender a 
testemunhar com a própria vida a vocação de se dar 
um para o outro.
Após um dia inteiro de formação, o Padre Demétrio 
presidiu a Santa Missa das 18h, finalizando o encontro.

Maria Lúcia Menezes

Pastoral
Familiar

Notícias

Domingo de formação para casais com Padre Demétrio

Iniciou-se na Paróquia, no dia 2 de junho, e irá até o 
dia 23 de junho, sempre às 5ª feiras, das 20h às 22h, 
o curso de Agentes da Pastoral Familiar, ministrado 
pelo nosso Pároco, o Padre Marcelo Chelles.
O curso é indispensável aos casais que pretendem 
se engajar na Pastoral Familiar tornando-se um de 
seus agentes, razão pela qual há a exigência de que 
se  assista a todas as aulas. 

Padre Marcelo ministra curso de Agentes da Pastoral Familiar

Foto: Rubens CamposFoto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

http://secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
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preguiça; uma pessoa que se 
mantém sempre  el.

De um manuscrito da 
Idade Média

Foto: Anderson do Valle

Foto: Rubens Campos

12
PARÓQUIA EM MOVIMENTO

VII EAC enche a Paróquia da alegria e espiritualidade de jovens e adolescentes
A cada ano o EAC consolida o seu importante papel de anunciar aos nossos adolescentes a Boa Nova de Jesus Cristo 

E como o EAC não para, esse ano 
não poderia ter sido diferente! O 
EAC aconteceu nos dias 21 e 22 
de maio, na Casa de Maria, e 
contou com a participação de 
cerca de 120 jovens fazendo o 
encontro, e vários outros setores 
trabalhando para que tudo desse 
certo.
E como em cada ano o EAC 
presenteia a todos com alguma 
novidade, neste ele carregou 
consigo o tema: “Alegria em ser de 
Deus”, inspirado em: “Alegrai-vos 
sempre no Senhor. Repito: alegrai-
vos!”. (Filipenses 4,4).
“Antes da abertura do portão, um 
filme se passava em minha 
cabeça, e eu entregava tudo pra 
Deus, ele colocava a mão nos 
m o m e n t o s  q u e  m a i s 
precisávamos. Só quem trabalha 
no EAC sabe a emoção de viver os 
últimos minutos antes da abertura 
do portão da Casa de Maria. Deus 
é perfeito e não deixa que nada fuja 
dos seus cuidados.”, diz Adrian 
Araújo, coordenador de equipe no 
VII EAC e núcleo do setor de 
montagem do próximo EAC.
Quando o assunto é EAC, cada 
detalhe representa muito, e depois 
da dedicação de longos meses, a 
espera valeu a pena, e Deus tocou 
cada jovem de maneira diferente, 
habitando o coração de muitos que 
ainda não tinham tido o prazer de 
sentir tamanho amor.
Ao ser perguntado sobre como foi 
a experiência de participar do EAC 
e o que mudou em sua vida, Fábio 
Dias, mais conhecido como 
Fabinho, encontrista do VII EAC 
Cabo Frio no círculo vermelho, 
responde:  “A animação,  as 
surpresas, e a preocupação de 

quem trabalhou para trazer o 
melhor para nós (que estávamos 
fazendo) marcaram a minha 
exper iência.  Tudo  isso  me 
proporcionou uma experiência 
realmente incrível e que mudou a 
minha vida, como dizem os meus 
t i o s  d e  c í r c u l o :  “ F o i  u m a 
experiência inefável”, ou seja, é 
algo tão grandioso que não tenho 
como descrever em palavras. O 
EAC foi um divisor de águas na 
minha vida, pois, por mais que eu 
fosse na Igreja ou nas missas, 
parte de mim ainda não queria uma 
vida cristã, por mais que eu 
soubesse o caminho certo. Depois 
do EAC, tudo mudou! Eu decidi 
verdadeiramente entrar para a 
Igreja, posso dizer que eu fiquei 
mais atento ao que fazia, ao que 
falava, me tornei mais paciente, 
comecei a prestar mais atenção no 
meu comportamento... E o mais 
importante de tudo, me tornei mais 
de Deus!”
O EAC teve seu encerramento 
marcado pela missa das 20 horas, 
celebrada pelo Padre Marcelo 
Chelles. Todos se emocionaram 
muito, principalmente quando a 
equipe de banda começou a tocar a 
música “Minha essência”, presente 
em alguns momentos durante o 
final de semana. O sentimento de 
amizade e fraternidade tocou a 
todos que estavam presentes na 
missa. 
“Todo ano o encontro é intenso... 
Mas esse teve a sua intensidade 
especial. Deus nos cobriu com seu 
amor da forma mais simples e 
bonita que podia naquele final de 
semana,  e  eu  só  tenho  a 
agradecer!”, completa Camila 
Ferreira, que participou no IV EAC 
Cabo Frio e teve a oportunidade de 
trabalhar no VII EAC.

Maria Luísa Thomaz

Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

Junho de 2016
PARÓQUIA EM MOVIMENTO

13

Notícias  ENS

Aconteceu na terça-feira, dia 17 de maio, na Paróquia de Nossa Senhora da 
Esperança, o discernimento que reuniu os casais Responsáveis de Equipe deste 
ano, casais Ligação e casais Apoio do Setor, com a finalidade de ecolherem o 
casal que será responsável por conduzir o Setor Lagos do Movimento das ENS, 
durante o triênio 2017/2019. 

O discernimento foi precedido de orações e Adoração ao Santíssimo 
Sacramento, conduzidas pelo Padre Rafael Santanna, Sacerdote Conselheiro 
Espiritual do Setor, para que o Espírito Santo fosse a inspiração no momento de 
examinar e escolher o que é bom para Deus, o casal que melhor poderia conduzir 
o Setor, de acordo com a espiritualidade do movimento das ENS.

Contudo, o casal escolhido ainda não é conhecido pelo Setor, porque cada 
casal indicou secretamente o nome de três casais, e no tempo oportuno, o casal 
Lúcia e Mário, Responsável pela Região Rio IV, à qual pertence o Setor Lagos, 
anunciará o casal escolhido. 

Após discernimento é escolhido o novo
Casal Responsável do Setor Lagos

Foto: Rubens Campos

Aconteceu, no dia 4 de Junho, a 
tradicional Festa Junina da Catequese, 
em parceria com as Equipes de Nossa 
Senhora. O evento foi realizado na 
Casa de Maria e contou com a 
co laboração e  par t i c ipação da 
Comunidade. 

Para alegria de nossos catequizandos, 
a referida festa contou com a famosa 
“pescaria” e diversos tipos de doces!  
E, não poderia faltar a espetacular 
“quadrilha”, formada pelos queridos 
catequizandos!
A catequese agradece, em especial, 
aos pais dos catequizandos que 
colaboraram com as doações de doces 
e prendas. E... viva as famílias!  

Carlos Alberto de Assis

A Pastoral da Catequese promove, 
em parceria com as Equipes de Nossa 
Senhora, uma Festa Junina muito animada

Notícias     Catequese

Casais equipistas participam da festa junina com a catequese 

Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

Foto: Adgilson

A união da Catequese com as Equipes de Nossa Senhora, para realizar a 
Festa Junina na Casa de Maria, tem sido uma receita de sucesso. As ENS 
ficaram responsáveis pelo preparo das comidas, pelas bebidas e também os 
cuidados com a  limpeza do Centro Pastoral. O evento deixa claro que é possível 
servir com extrema alegria quando se tem a alegria em ser de Deus. 
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EM FAMÍLIA COM MARIA
POR QUE O SÁBADO É DEDICADO A MARIA?

PORQUE FOI O DIA EM QUE MARIA SANTÍSSIMA CHOROU E SOFREU 
PELA AUSÊNCIA DE SEU FILHO.  PODEMOS PENSAR QUE FOI NO 
SÁBADO QUE PRECEDEU A RESSURREIÇÃO DE JESUS QUE A VIRGEM 
MARIA VIVEU O MISTÉRIO DA DOR, PROFETIZADO POR SIMEÃO: 
“UMA ESPADA DE DOR TRANSPASSARÁ TUA ALMA” (LC 2,35).

NESTE MÊS, VOCÊ PODE PREPARAR UM ALTAR BEM BONITO PARA 
NOSSA SENHORA E CONVIDAR SUA FAMÍLIA PARA REZAR O TERÇO. 
REGISTRE ESSE MOMENTO EM FAMÍLIA COM NOSSA SENHORA 
ENVIE PARA NÓS, E VOCÊ PODERÁ VER A SUA FOTO AQUI. 

ENVIE SUA FOTO PARA O E-MAIL: www.saleluzedicao@gmail.com

ORAÇÃO PARA LER E COLORIR:

Vem aí o Semear - Semeando  Jesus no Coração dos Jovens
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Foto Rubens Campos

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

Senhores Coordenadores:

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

Favor enviar a agenda da sua
pastoral  ou  movimento até o  
até o dia 15 de cada mês, para
que seja divulgado na edição do

   A T E N Ç Ã O  

Aconteceu no dia 19 de maio, novamente numa quinta-feira 
fria e chuvosa ... o encontrão do Encontro de Casais com 
Cristo... mas o povo não desanimou! O amor de Deus e dos 
irmãos aqueceu o  coração de todos.
A noite foi animada pelo círculo amarelo, que foi responsável 
pelo canto.
O tema da noite foi “O ECC na nossa vida”, oportunidade em 
que o casal Vitor e Cristiane partilhou um pouco de sua 
trajetória de vida e a importância do ECC na vida do casal, na 
estrutura da família e também da Igreja.
O próximo Encontrão acontecerá, excepcionalmente, no dia 
23 de junho, penúltima quinta-feira do mês.

Notícias

ECC

Almoço de Pentecostes
No dia 15 de maio aconteceu o almoço de Pentecostes, na 
Casa de Maria,  momento muito  agradável  de 
confraternização entre amigos e famílias.
O ECC agradece a todos os que contribuíram com doações 
materiais ou com seu trabalho, bem como, aos que 
compareceram e fizeram desse almoço, um sucesso. 

Notícias

ISS

IRMANDADE
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO

A Irmandade do Santíssimo
visita o Hospital da Mulher

No último dia 13 de maio, uma equipe da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento realizou a visita do Dia das Mães ao 
Hospital Municipal da Mulher.

Com a colaboração e doação de algumas irmãs da 
Irmandade e várias amigas da comunidade paroquial, foi 
possível montar mais de 20 enxovais para bebês, além de 
vários pacotes de fraldas descartáveis e peças avulsas. 

 Além disso, foram distribuídos sabonetes e orações 
para as mães, enfermeiras e funcionárias, que receberam a 
equipe com muita alegria e carinho. 

A Irmandade agradece à direção do Hospital da Mulher 
que, mais uma vez, viabilizou a visita e agradece a Deus por 
mais este momento vivido pela equipe, pedindo a Ele que 
abençoe a todos que colaboraram para o êxito deste trabalho. 

Tereza Azevedo

A equipe da Irmandade do Santíssimo, em visita ao Hospital da Mulher , entregou   enxovais para bebês, pacotes de fraldas e sabonetes

ENCONTRO
DE CASAIS
COM CRISTO

O catecumenato Paroquial teve início no dia 2 de junho, e as inscrições 
continuam abertas.  

Se você precisa receber os Sacramentos da Iniciação ou mesmo o 
Sacramento do Matrimonio, Se você busca, ainda, um crescimento na fé para 
melhor conhecer a Santa Igreja esta é a sua grande oportunidade. 

Contato: Antes ou após os encontros às 5ªs. feiras – 20h ou domingo, após a missa de 8:30h – no 
Salão Paroquial, tratar com os Coordenadores Marilene ou Diácono Arildo.

O Catecumenato é o meio pelo qual a Igreja de Cristo não cessa de obedecer ao desejo do Senhor de 
batizar e de fazer com que todos os que, tocados pelo Espírito Santo, desejam abraçar a fé cristã, sejam 
recebidos na comunidade dos fieis.

Toda pessoa pode, consciente e livremente, procurar o Deus vivo e encetar o itinerário da fé e da 
conversão. No Catecumenato a fé é fortalecida e a preparação para os sacramentos é tomada com 
seriedade, compromisso e assiduidade.

A sua base é o rito da iniciação cristã dos adultos reformado por determinação do Concílio Ecumênico 
Vaticano II e aprovado pela autoridade do Papa Paulo VI. Sendo assim, o itinerário espiritual dos adultos 
segue várias etapas ou passos pelos quais o catecúmeno, ao caminhar, atravessa várias portas ou sobe 
degraus.

Notícias

PASTORAL
DO
CATECUMENATO

O Catecumenato teve início em 2 de junho, 
e permanece com inscrições as abertas

Gisele Lessa


