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Prepare o seguinte material para a celebração: arrume na mesa: a Bíblia, a lembrança que você recebeu na igreja no encerramento das novenas – o aspersório com água 
benta -, a imagem do Menino Jesus ou da Sagrada Família ou um Presépio. Reserve uma caixa de fósforo e distribua uma vela apagada para todos os participantes da 
ceia, que só irão acendê-la no momento oportuno. Defina quem vai fazer as leituras na celebração. A celebração pode ser feita desde a noite do dia 24 de dezembro até o 
dia 01 de janeiro de 2017, quando se celebra a Virgem Maria com o título de Santa Mãe de Deus – a celebração pode ser repetida todos os dias, ao longo desse período.

Canto inicial:
Bate o sino pequenino, sino de Belém / Já nasceu Deus Menino, para o nosso 
bem / Paz na Terra, pede o sino, alegre a cantar / Abençoe, Deus Menino, este 
nosso lar.
Hoje a noite é bela, juntos eu e ela / vamos à capela, felizes a rezar.
Ao soar o sino, sino pequenino / vai o Deus menino, nos abençoar. (refrão)
Pai ou Mãe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Leitor 1: A Luz olhou para a terra, viu as trevas e disse: “Quero iluminá-la!"
Leitor 2: A Paz olhou para terra, viu a guerra e disse: “Quero pacificá-la!"
Leitor 3: O Amor olhou para Terra, viu o ódio e disse: “Quero amá-la!"
Pai ou Mãe: Foi então, que apareceu a LUZ e iluminou o mundo; a PAZ e inundou a 
terra; o AMOR e nasceu a VIDA. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Leitor 1: Nossa família se reúne nesta Noite Santa, para celebrar o Natal com o 
coração pleno de gratidão, porque Deus nos envia seu Filho para a nossa Salvação.
Todos: Senhor, obrigado pelo vosso nascimento!
Leitor 2: Nosso coração se enche de alegria nesta noite, pois ouvimos mais uma 
vez a mais bela notícia de todos os tempos.
Leitor 3: “Enquanto José e Maria estavam em Belém, chegou o dia em que ela devia 
dar à luz; ela deu à luz o seu filho primogênito,envolveu-o em faixas e o deitou em 
uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia na mesma 
região, pastores, que viviam nos campos e montavam guarda durante a noite junto a 
seu rebanho. Um anjo do Senhor se apresentou diante deles, a glória do Senhor os 
envolveu de luz e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: “Não 
tenhais medo, pois eis que eu venho anunciar-vos uma boa nova, que será uma 
grande alegria para todo o povo: “nasceu-vos hoje, na cidade de David, um 
Salvador, que é o Cristo Senhor; e eis o sinal que vos é dado: achareis um recém-
nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura”. Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor!
Convidado: Há mais de dois mil anos, em Belém, num lugar humilde, entre os 
pobres daquela terra, Deus entrou em nossa história, na simplicidade de um bebê, 
sob a forma de um menino pequenino e frágil, mas tão forte que fundou o reino mais 
poderoso de todo o Universo - o Reino do Amor.
Pai ou Mãe: Jesus, vós que sois a fonte de Água viva, vinde saciar a sede de justiça, 
de paz e de amor em todos os lares. Queremos acolher-vos em nosso coração e 
experimentar a força de vosso Amor. Pedimos a coragem, de assumir a missão de 
testemunhar ao mundo a vossa palavra. Sede o nosso Tesouro, cujo brilho converte 
o nosso coração, e cujo valor, nenhum outro se iguala. Dai-nos Jesus conhecer-vos 
e amar-vos, acima de todas as coisas.
Leitor 1: Ao encontrar-se com a samaritana, Jesus revelou que todo aquele, que 
dele bebe, jamais tornará a ter sede.
Todos: A samaritana tem para oferecer água física, para saciar o corpo; Jesus tem 
para oferecer água viva, para saciar a alma.

Leitor 3: Ó Senhor, abençoa esta nossa família! Lavai-nos e purificai-nos de nossos 
pecados e ensinai-nos a perdoar-nos
mutuamente, a fim de vivermos como filhos do mesmo Deus e Pai. Amém!
Convidado: Para invocar a bênção de Deus sobre nós, cantemos:
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! / Abençoa, Senhor, a minha também! (bis)
Leitor 1: Vamos agora pedir a Deus a bênção a todos os moradores desta casa e a 
esta residência.
Leitor 2: Deus é fonte e origem de toda a bênção. Ele é o bendito acima de tudo. Na 
plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho, que se fez Homem. Por meio dele, 
abençoou os homens com toda a sorte de bênçãos espirituais. Cristo Jesus, é a 
bênção máxima do Pai.
Leitor 3: Deus concedeu aos patriarcas, aos reis, aos sacerdotes e aos pais o dom 
de abençoar.
Convidado: Vamos invocar, com gratidão e alegria, o Filho de Deus, Senhor do céu 
e da terra, que, fazendo-se homem, veio habitar entre nós e digamos: “Ficai 
conosco, Senhor!”
– Senhor Jesus Cristo, que com Maria e José santificastes a vida de família, dignai-
vos ficar conosco em nossa casa para que vos sintamos nosso hóspede e vos 
veneremos como nosso Senhor.
Rezemos ao Senhor!
– Senhor Jesus Cristo, que santificastes a vida de família junto com Maria e José, 
ensinai a todos os moradores desta casa a pôr em prática, a lei do Amor e do 
Perdão, recíprocos. Rezemos ao Senhor!
Oração da Bênção
Pai ou Mãe: Deus eterno, que com bondade paterna não deixais de atender às 
necessidades dos homens, derramai a abundância da vossa bênção sobre nossa 
família e sobre nossa casa e santificai os seus moradores com o dom de vossa 
graça, para que, cumprindo os vossos mandamentos, cheguemos um dia à mansão 
celeste por vós preparada. Por Cristo, nosso Senhor! - Todos: Amém!
(O Pai ou a Mãe, asperge com a água benta, todos os presentes)
Pai e Mãe: Após termos sidos aspergidos com a água benta, rezemos juntos a 
oração que o Senhor nos ensinou: Pai-nosso...
Pai ou Mãe: E rezemos em honra a Mãe de Jesus: Ave-Maria...
Depois de todos terem rezado, cantam juntos:
Noite feliz, noite feliz! / Ó Senhor, Deus de amor, Pobrezinho nasceu em Belém / Eis 
na lapa Jesus, nosso bem / Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus.
Pai ou Mãe: Que a paz de Cristo reine em nossos corações. Que a palavra de Cristo 
habite constantemente em nós, para que tudo o que fizermos em palavras e obras, o 
façamos em nome do Senhor.
Todos: Amém! (TODOS  DESEJAM  A  PAZ)

FELIZ NATAL!
PADRE MARCELO CHELLES  e  PADRE MATHEUS PIGOZZO.

Celebração do Natal de Jesus Cristo, em família Abra o coração, é NATAL!
Abramo-nos ao amor, à fraternidade, à devoção e à paz

Foto: Vânia Maria
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Segunda-feira: 7h30min - Matriz Histórica
Terça a Sexta-feira: 7h30min e 19h (no período de 16/12 a 17/02  

Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar
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 Confissões: Terças e Quintas-feiras - das 14h às 17h                                      
                       Quartas e Sextas-feiras - das 15h às 18h
                       Sextas-feiras - das 20h às 21h30min
                       Sábados e Domingos - 30 minutos antes das Missas

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

EDITORIAL
Padre Marcelo Chelles Moraes

Foto: Frederico Santa Rosa Continuação da edição anterior

52. A dívida externa dos países 
pobres transformou-se num 
instrumento de controle, mas não 
se dá o mesmo com a dívida 
ecológica. De várias maneiras os 
p o v o s  e m  v i a s  d e 
desenvolvimento,  onde se 
encontram as reservas mais 
impor tan tes  da  b ios fe ra , 
con t i nuam  a  a l imen ta r  o 
progresso dos países mais ricos à 
custa do seu presente e do seu 
futuro. A terra dos pobres do Sul é 
rica e pouco contaminada, mas o 
acesso à propriedade de bens e 
recursos para satisfazerem as 
suas carências vitais é-lhes 
vedado por um sistema de 
re lações  comercia is  e  de 
propriedade estruturalmente 
perverso. É necessário que os 
países desenvolvidos contribuam 
para  resolver  esta  dívida, 
limitando significativamente o 
consumo  de  energ ia  não 
renovável e fornecendo recursos 
aos países mais necessitados 
para  promover  polí t icas  e 
programas de desenvolvimento 
sustentável. As regiões e os 
países mais pobres têm menos 
possibilidade de adotar novos 
modelos de redução do impacto 
ambiental, porque não têm a 
preparação para desenvolver os 
processos necessários nem 

podem cobrir os seus custos. Por 
isso, deve-se manter claramente 
a consciência de que a mudança 
climática tem responsabilidades 
diversificadas e, como disseram 
os bispos dos Estados Unidos, é 
o p o r t u n o  c o n c e n t r a r - s e 
«especia lmente  sobre  as 
necessidades dos pobres, fracos 
e vulneráveis, num debate muitas 
vezes dominado pelos interesses 
mais poderosos». É preciso 
revigorar a consciência de que 
somos  uma única  famíl ia 
humana. Não há fronteiras nem 
barreiras políticas ou sociais que 
permitam isolar-nos e, por isso 
mesmo, também não há espaço 
p a r a  a  g l o b a l i z a ç ã o  d a 
indiferença.

6. A fraqueza das reações
53. Estas situações provocam os 
gemidos da irmã terra, que se 
u n e m  a o s  g e m i d o s  d o s 
abandonados do mundo, com 
um lamento que reclama de nós 
outro rumo. Nunca maltratamos e 
ferimos a nossa casa comum 
como nos últimos dois séculos. 
Mas somos chamados a tornar-
nos os instrumentos de Deus Pai 
para que o nosso planeta seja o 
que Ele sonhou ao criá-lo e 
corresponda ao seu projecto de 
paz, beleza e plenitude. O 
problema é que não dispomos 

ainda da cultura necessária para 
enfrentar  esta  cr ise  e  há 
necess idade  de  const ru i r 
lideranças que tracem caminhos, 
procurando dar resposta às 
necessidades das gerações 
atuais, todos incluídos, sem 
prejudicar as gerações futuras. 
Torna-se indispensável criar um 
sistema normativo que inclua 
limites invioláveis e assegure a 
proteção dos ecossistemas, antes 
que as novas formas de poder 
derivadas do paradigma tecno-
econômico acabem por arrasá-los 
não só com a política, mas 
também com a liberdade e a 
justiça.
54. Preocupa a fraqueza da 
reação política internacional. A 
submissão da política à tecnologia 
e à finança demonstra-se na 
falência das cimeiras mundiais 
sobre o meio ambiente. Há 
d e m a s i a d o s  i n t e r e s s e s 
part iculares  e,  com muita 
facilidade, o interesse econômico 
chega a prevalecer sobre o bem 
comum e manipular a informação 
para não ver afetados os seus 
p r o j e t o s .  N e s t a  l i n h a ,  o 
Documento de Aparecida pede 
que, «nas intervenções sobre os 
r e c u r s o s  n a t u r a i s ,  n ã o 
predominem os interesses de 
grupos econômicos que arrasam 
irracionalmente as fontes da 
vida». A aliança entre economia e 
tecnologia acaba por deixar de 
fora tudo o que não faz parte dos 
seus interesses imediatos. Deste 
modo, poder-se-á esperar apenas 
a l g u m a s  p r o c l a m a ç õ e s 
superficiais, ações filantrópicas 
isoladas e ainda esforços por 
mostrar sensibilidade para com o 
meio ambiente, enquanto, na 
realidade, qualquer tentativa das 
organizações sociais para alterar 
as coisas será vista como um 
d i s t ú r b i o  p r o v o c a d o  p o r 
sonhadores românticos ou como 
um obstáculo a superar.

A pessoa humana não está obrigada a saber todas as coisas, de 
fato, há assuntos que nós ignoramos, que precisamos de uma 
explicação ulterior. De modo especial, as coisas de Deus, estão 
além de nossos entendimentos humanos e, só, pouco a pouco, as 
entendemos.

A Revelação Divina se dá de maneira natural e sobrenatural. De 
maneira natural quando pela obra criada chegamos ao Criador (Cf. 
Sab. 13,1-9) e, de maneira sobrenatural, quando, para compreendê-
las, precisamos que ele mesmo nos revele. Dentre esses vários 
fatos da Revelação sobrenatural está a Encarnação do Verbo. 
Encarnar significa, entrar na carne, foi isso que o Filho de Deus fez: 
entrou em nossa carne humana, assumiu a nossa natureza (cf. Jo 
1,14), foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado (Cf. Hb 4,15)

Um dos grandes cuidados que precisamos ter em nossa vida 
espiritual é não permitir que o orgulho domine sobre nós, por isso a 
virtude oposta ao vício do orgulho, é a humildade. Orgulho é um 
excesso de admiração própria, é o desprezo pelo próximo, é a 
atitude de soberba e de arrogância. Humildade é a simplicidade, o 
despojamento, é o reconhecimento de seus limites, é acatamento...

Os grandes filósofos da antiguidade, como Sócrates, Platão, 
Aristóteles, foram homens de vasto conhecimento humano e 
científico e, que muitos de seus conceitos são, até hoje, usados e 
transmitidos geração após geração. No entanto, Sócrates, chegou a 
uma conclusão surpreendente, dizendo: "tudo que sei, é que nada 
sei", o que demonstra a limitação do conhecimento humano. 
Quando o coração do homem é humilde, ele pode ser filósofo, 
cientista, artista... mas tanto o mais, será capaz de entender que seu 
saber é limitado.

Os grandes mestres espirituais como Santa Tereza e São João da 
Cruz, ensinam que o homem só é realmente grande quando 
entende que é pequeno. O humilde é aquele que admite que não 
ocupa o primeiro lugar, reconhece, é claro, seus valores humanos, 
porém tem consciência de sua limitação; sabe que Deus é a Palavra 
definitiva.

O Natal é a expressão máxima da humildade e a Sagrada Família 
é o modelo a ser seguido: 

Que o Santo Natal nos ajude a rezar e a viver o que rezamos: 
Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração 
semelhante ao vosso!

Domingo: 8h3min, 18h e 20h - Matriz Auxiliar

a Santa Missa da noite será celebrada às 19h30min)

Santíssimo: Aberto diariamente de 7h30min às 20h; Benção, quinta-feira às 18h  
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Música Sacra Os valores da nossa Igreja - Parte LXXXVII    
José Antunes Gonçalves

Maestro Ruy Capdeville

A Música clássica é muito 
importante para o cristianismo, 
porque a Beleza desta música 
(e de todas as artes) nos sugere 
a imagem do Deus da Infinita 
Beleza; também pelo fato de 
todas as mais importantes 
verdades e textos litúrgicos de 
nossa Religião terem sido 
musicados pelos clássicos, e, 
assim, terem sido enfatizados e 
ajudados em sua preservação, 
p e l a  m ã o  d e s t e s  t a i s 
compositores.  Através da 
Mús ica  C láss ica ,  nossa 
verdade, a Verdade de Cristo, 
também vem, sem cessar, se 
expondo aos ouvidos dos 
recintos mais sofisticados do 
mundo, frequentemente lotados 
pelos mais poderosos, e não tão 
poderosos assim, deste nosso 
mundo. Se eles se tapam os 
ouvidos à Mensagem, não será 
porque ela não se lhes tenha 
sido exposta. Esta Música 
C l á s s i c a  i n i c i a  s u a 
documentação com Santo 
Ambrósio, eficiente e  culto 
administrador e governante do 
Império Romano, cerca do 
século IV, quando ele manda 
se ja  ano tado  em  pape l 
(pergaminho?) tudo aquilo que 
os cristãos cantavam, sendo 
esta, a música mais antiga do 
nosso conhecimento, até hoje. 
Dentre os cantos dos cristãos 
recolhidos por Ambrósio já havia 
umas tantas preciosidades. 

Continuamos com o Papa 
Gregório Magno (séc. VI), que 
manda reanotar o que Ambrósio 
j á  t i n h a  r e c o l h i d o ,  e , 
p r i n c i p a l m e n t e ,  m a n d a 
adicionar-se toda a música 
produzida desde Ambrósio até 
ele, música produzida nos 300 
a n o s  q u e  o s  s e p a r a m . 
Documentou-se, assim, o que é 
o hoje chamado e estimado 
“Canto Gregoriano”.

Outro momento importante 
da Música começou a acontecer 
cerca de duzentos e cinquenta 
anos após o Papa S. Gregório 
Magno, isto é, lá pelo século IX, 
quando o homem começou, 
pouco a pouco, devagarzinho, 
começou a descobrir que podia 
cantar a mais de uma voz, 
podiam 2, 3, 4 sons soarem 
diferentemente, mas ao mesmo 

tempo, formando, entretanto, 
um conjunto agradável ao 
senso estético. É o nascimento 
da Polifonia,  vários sons 
diferentes soando ao mesmo 
tempo, ou seja, o canto, a 
música, a 2, 3, 4 vozes.

Esta polifonia explodiu sua 
beleza no século XVI, durante a 
chamada Renascença, no 
tempo em que o Brasil estava 
sendo  descoberto  pelos 
portugueses, e na Itália, na 
França,  na  Espanha,  na 
Inglaterra e na Alemanha, 
compositores cujas peças 
musicais encantam até hoje 
chegavam ao proscênio do que 
há de mais excepcionalmente 
belo na história dos ouvidos da 
c r i a t u r a  h u m a n a .  O s 
instrumentos musicais, ainda 
rudes no séc. XVI, eles se 
engatinhavam, mas a voz 
humana, o mais belo de todos 
os instrumentos, soava, no 
caso, sozinha, e já se exibia em 
todo o seu esplendor. 

E o esplendor, que palavras 
ele entoava? Quase que 
e x c l u s i v a m e n t e ,  o s 
ensinamentos  de  Cristo, 
expostos nos textos litúrgicos, 
que, aliás, a beleza desta 
Música ajudou a serem trazidos 
até os nossos ouvidos e 
consideração de hoje. 

O seguinte esplendor coube 
principalmente aos protestantes 
de 300 anos pós Lutero, os 
excelsos compositores Bach e 
H ä n d e l ,  s é c .  X V I I I .  O 
protestante J. S. Bach, o 
provável maior músico de todos 
o s  t e m p o s ,  c o m p ô s 
principalmente música religiosa, 
que hoje serve a protestantes e 
católicos, nada havendo, por 
exemplo, em seus textos, nada 
havendo  que  ofenda  os 
dogmas católicos. De mais a 
mais, a Bach nós, os católicos, 
devemos nada menos que 5 
Missas, sendo a “Grande Missa 
em Si Menor”, a provável obra 
musical mais importante de 
todos os tempos. Consta que 
Bach tenha sido um fervoroso 
cristão luterano, mas as Missas 
que compôs provam que ele foi 
também um firme cristão 
ecumênico. Em próximo artigo, 
retomaremos a conversa sobre 
períodos mais recentes da 
“Música Clássica”.  

Períodos da Música Clássica Amados (as) Irmãos e Irmãs, em 
CRISTO JESUS.
Demos “Graças a Deus”, por nos 
encontrarmos a cada mês e 
podermos dividir o Amor.
Tudo fazemos, e devemos fazer, 
por Amor! Com esse espírito e 
alicerçados no Espírito de Deus, 
vamos caminhando e apreciando a 
“beleza da vida”. Por tudo, Deus 
seja sempre louvado! 
Na verdade, a “beleza”, maior, da 
vida, é que procuremos seguir os 
Mandamentos do Senhor, que nos 
propõe, como Mandamento Maior: 
“Amarás o Senhor Deus de todo o 
teu coração, com toda a tua alma, 
com toda a tua força, e com todo o 
teu entendimento; e ao teu próximo 
como a ti mesmo. Faze isto e 
viverás. (Lc 10,27-28).
Meus irmãos; minhas irmãs.
Além da história do passado da 
nossa Igreja, em Cabo Frio, que 
nos propomos a relatar a cada 
capítulo, vamos, na medida do 
p o s s í v e l  d i v u l g a n d o  o s 
acontecimentos atuais. Vivemos, 
intensamente o mês de “novembro” 
e como especial  motivação, 
tivemos dia primeiro, o dia dos 
“santos” (de todos os “santos”), 
aqueles que estão no “céu” em 
comunhão com toda a Igreja 
(conosco). Nós somos a Igreja! Nós 
dizemos, (a Igreja diz) e nós 
afirmamos: a “Comunhão dos 
Santos” é a comunhão entre a 
“Igreja do céu e da terra”. 
No Catecismo da Igreja Católica, 
encon t ramos :  os  “ san tos ” 
intercedem por nós! (CIC. 956) – A 
intercessão dos santos. “Pelo fato 
de os habitantes do Céu (os santos) 
estarem unidos mais intimamente 
com Cristo, consolidam com mais 
firmeza na santidade toda a Igreja. 
Eles não deixam de interceder por 
nós junto ao Pai, apresentando os 
méritos que alcançaram na terra 
pelo único mediador de Deus e dos 
homens,  Cristo  Jesus.  Por 
conseguinte, pela fraterna solicitude 
deles, a nossa fraqueza recebe o 
mais valioso auxílio”.
Ainda, CIC. – 957: “A comunhão 
dos santos”.  “Veneramos a 
memória dos habitantes do Céu (os 
santos) não somente a título de 
exemplo; fazemo-lo ainda mais 
para corroborar a união de toda a 
Igreja no Espírito, pelo exercício da 
caridade fraterna. Pois assim como 
a comunhão entre os cristãos da 
terra nos aproxima de Cristo, da 
mesma forma o consórcio (a 
associação; a comunhão) com os 
santos nos une a Cristo, do qual, 

como sua fonte e cabeça, promana 
toda a graça e a vida do próprio 
Povo de Deus” - diz o Catecismo 
da Igreja!
Depois, o “Dia de Finados”. Como 
todo ano acontece, também este 
ano, a “celebração da Santa Missa” 
no Cemitério Santa Izabel, às 
10:30h, com a escala das Equipes 
de  Oração e de Pregação da 
Palavra pelos Membros dos 
Movimentos Paroquiais, também, 
oportunidade de rezarmos pelos 
nossos falecidos, suplicando a 
misericórdia de Deus pelas 
benditas “almas” que ainda estão 
no “purgatório”.  
Ainda, no mês de “novembro”, 
tivemos o encerramento da 
cerimônia do “Ano da Misericórdia” 
concluído no “Encontro da Equipe 
do Vicariato  Lagos”  com a 
celebração da Santa Missa às 
18:00h, na “Porta Santa”, na 
Paróquia de São Pedro da Aldeia.
Mês de Dezembro: entramos no 
Tempo do  Advento,  já  nos 
preparando para a celebração do 
“Santo NATAL”. Nossa Igreja, 
sempre  ze losa,  a tuante  e 
perseverante na oração e na 
preservação da fé de seus filhos, 
incentiva-nos a realizarmos a 
“novena em família”, não somente 
por exercitarmos a parte religiosa, 
mas aprimorarmos o valor da 
nossa caridade, oportunidade que 
nos propõe colaborarmos com o 
“Natal de Luz; Natal sem fome”. O 
Na ta l  do  Amor,  d i r í amos , 
oportunidade,  também,  de 
mostrarmos que somos fortes, 
solidários  e  obedientes  ao 
Mandamento do Senhor: Amar o 
nosso próximo!
Aproveitemos o “Tempo do Natal” 
para nossa reflexão: o “ano” está 
findando! Foi bom? Mais ou 
menos? Tivemos dificuldades? Foi 
tempo de crise? Tudo pode ter 
acontecido, mas, com toda certeza: 
passamos na “GRAÇA”. O Senhor 
nos diz: “Em tudo, dai, graças, 
porque esta é a vontade de Deus, 
no Cristo Jesus, a vosso respeito”.  
(I Ts 5,18). 
Ainda, no mês de Dezembro, 
registramos, como acontecimento 
paroquial, a transferência do nosso 
Amado Irmão, Sacerdote, Padre 
Celso Luiz Enetério da Silva, que 
será  transferido,  de  nossa 
Paróquia para a de Nossa Senhora 
do Amparo, no bairro Antonina em 
São Gonçalo. Em substituição, 
para a nossa Paróquia, virá o não 
menos amado irmão Padre 
Matheus de Barros Pigozzo. Não o 
conhecemos, mas só o fato de ser 
“Sacerdote”, um Filho Amado e 

Servo de Deus, haveremos de nos 
alegrar com a sua chegada e 
recebê-lo carinhosamente. Com 
certeza, vamos sentir a falta de 
nosso Amado Sacerdote Padre 
Celso Luiz. Mas, como dizíamos lá 
atrás, “Em tudo, demos Graças”! Os 
nossos irmãos, sacerdotes ao se 
ordenarem, eles fazem os “votos de 
obediência”, não somente a Cristo 
Jesus, mas, à Sua Igreja, aqui na 
terra, e principalmente ao seu 
Superior, (nosso Superior abaixo de 
Cristo  Jesus),  nosso Amado 
Arcebispo Dom Jose Francisco. “Em 
tudo, e por tudo, Demos Graças!
De volta ao passado, (no ano de 
1971), tempo dos sacerdotes, em 
nossa Igreja, Frei Euclydes; Frei 
Conrado e Frei Paulo da Cruz, 
quando, no Jornal do mês anterior já 
havíamos comentado sobre a 
viagem de Frei Euclydes ao Sul do 
país, sua terra natal “Erexim”/RS 
para  visitar  o  pai,  enfermo, 
novamente ele viaja à sua terra no 
mês de “maio” com a mesma 
finalidade, visita ao seu pai, face ao 
agravamento de sua enfermidade, e 
em “junho”, retornando às suas 
atividades na Paróquia .
No início de julho, ele vai a São João 
Del Rei para participar de um “curso 
i n t e n s i v o ” ,  t e n t a n d o  a 
complementação da Faculdade de 
F i l o s o fi a  ( I n s t i t u i ç ã o  d o s 
Salesianos), naquela localidade, 
retornando no dia 20 de julho. 
No dia 26 de agosto, ele se torna 
oficialmente professor, funcionário 
ligado ao Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, sendo designado  para 
atuar na “Cadeira de Moral e Cívica”, 
no Colégio Estadual de Cabo Frio, 
local, onde hoje se encontra o 
Colégio Estadual Miguel Couto.
No mês de outubro do mesmo ano 
(1971), dia 29, novamente, ele viaja 
para o “Erexim”, sua cidade natal no 
Rio Grande do Sul, onde ali 
permaneceu por longa ausência de 
Cabo Frio  para estar presente à 
família, ante o agravamento da 
enfermidade do seu pai, que veio a 
falecer no dia 18 de novembro de 
1971. Após o acontecimento, 
retornou  a  Cabo  Fr io,  aqui 
celebrando a “missa de sétimo dia” 
em memória do seu pai, com grande 
participação dos paroquianos .
Irmãos e Irmãs, muito amados (as), 
até o próximo capítulo, fiquemos na 
Paz do Senhor Jesus. Como dizia, 
sempre, o Apóstolo São Paulo ao 
fi n a l  d e  s u a s  “ C a r t a s ” , 
especialmente, 2 Co 13,13 “A graça 
do Senhor Jesus Cristo, o amor de 
Deus, e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco”. (Conosco, 
dizemos). Amém.         



Na volta para a Matriz Histórica, durante uma 
Celebração Mariana, a comunidade rezou as Vesperas. 
Em procissão em direção ao Convento Nossa Senhora 
do Anjos, a comunidade rezou o terço luminoso, que 
acompanhado de muita alegria, fé e devoção 
demonstrada nos muitos cânticos e louvores a Mãe de 
Deus e nossa, a Mãe Aparecida. Passando pelas ruas, a 
comunidade clamava a intercessão da Mãe pela cidade 
de Cabo Frio e consagrava cada lugar aos cuidados de 
Maria. “A oração do terço nas ruas até a adoração no 
convento, edifício católico por natureza, mesmo que não 
esteja sendo usado somente para esse fim, simboliza a 
também a presença firme da religiosidade na nossa 
cidade. Mais do que uma expressão pública de fé, a Rota 
300 firmou mais ainda a certeza de que somos filhos da 
Assunta, Mãe e Rainha do Brasil e do mundo. Ao fim do 
Terço Luminoso, o dia de orações e súplicas foi concluído 
com a Hora Santa em adoração a Santíssima Eucaristia, 
conduzida pelo Padre Celso, seguida da Bênção do 
Santíssimo Sacramento. Colocando aos nossos olhos o 
que, de fato acontece, em uma das imagens mais bonitas 
do dia, a imagem da Virgem ficou ao lado do Senhor 
presente na Eucaristia. Onde Jesus está presente no 
Santíssimo Sacramento, Maria ao lado dele está.

Após intensos meses de preparação do Setor 
Juventude Assunção para a acolhida da imagem 
peregrina na paróquia, a visita chegou ao fim. Conduzida 
pelo Padre Antônio, a imagem foi levada para a Paróquia 
de Nossa Senhora da Esperança, no Jardim Esperança, 
dando sequência ao trajeto da Rota 300 por todo o Brasil.

“Viver a Rota 300, um dia inteiro junto de nossa Mãe é 
ter a certeza que Maria sempre olha por nós, seus filhos 
muito amados. Olhar para Nossa Senhora é olhar para 
aquela que soube amar Jesus como ninguém, é 
contemplar a obra-prima de Deus! A experiência de 
receber a imagem peregrina em nossa paróquia é a 
oportunidade de reafirmar a certeza de que Maria aponta 
a cada um de nós os caminhos que levam ao Senhor 
Jesus Cristo, sempre nos dizendo: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser.”

Em seguida, ainda pela manhã, a imagem foi 
transladada para a Capela de Santa Izabel. Na chegada, 
foi realizada uma celebração em honra a Nossa 
Senhora, suplicando a intercessão da Rainha do Brasil, 
sobre o Hospital Santa Izabel, seus funcionários e 
diretores, pelos doentes e enfermos, como também pela 
paróquia em que habitamos. Logo em seguida, 
conduzida pelo Padre Antônio, capelão do hospital, a 
imagem visitou os quartos e os setores do hospital Santa 
Izabel. Ao fim, toda a comunidade rezou o Ofício da 
Imaculada, o Angelus e o Terço da Divina Providência, 
permanecendo na capela durante o início da tarde.

Em outro momento, os jovens conduziram a imagem 
para o Lar da Cidinha, que passou a tarde com os 
idosos. Com muitos cânticos marianos durante o 
translado e na chegada ao Lar, os jovens contagiaram os 
idosos com a alegria de anunciar o Evangelho. Cada 
idoso pode colocar suas orações suplicando a 
intercessão da Mãe, em momentos que foram marcados 
por muitas emoções, como nas palavras da Letícia 
Fernandes, coroinha, integrante do GARRA e do EAC: 
“A experiência de ter ido ao Lar da Cidinha com a 
imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida foi uma 
lição de humildade. Os olhos dos idosos brilhavam 
quando olhavam a imagem e a chamavam de Mãe e 
demonstravam todo amor por ela.” para Letícia os 
momentos de partilha com os idosos marcaram a visita 
ao Lar: “Uma delas me disse que, em virtude da sua 
situação, não ía a igreja a muito tempo e agradeceu por 
termos levado a imagem de Nossa Senhora até ela.”  
Foram levadas ao Lar as doações de material de higiene 
pessoal e fraldas geriátricas arrecadadas para os idosos. 
Por fim, o Padre Marcelo Chelles deu a bênção aos 
idosos e aos funcionários. Mais do que um momento de 
levar o Evangelho aos idosos e com eles partilhar e rezar 
o momento proporcionou a reflexão dos jovens: “O amor 
puro deles me fez lembrar que devo ser como , de ser 
simples ao rezar, de ficar feliz simplesmente porque 
tenho Nossa Senhora como minha Mãe do Céu.

No dia 12 de outubro de 2017 o encontro da imagem 
de Nossa Senhora da Conceição, no rio Paraíba do Sul, 
completará 300 anos. Em vista disso, a imagem peregrina 
de Nossa Senhora Aparecida está peregrinando as 
paróquias de todo o Brasil já em comemoração pelo 
jubileu. O projeto “300 anos de bênçãos: com a Mãe 
Aparecida, Juventude em Missão!”, o Rota 300, foi 
inspirado na peregrinação da Cruz e do Ícone de Nossa 
Senhora, que antecedeu a  realização da Jornada 
Mundial da Juventude, Rio 2013.

No contexto do Ano Mariano, a imagem peregrina 
visitou a Paróquia de Nossa Senhora da Assunção no dia 
14 de novembro. Após muitos meses de preparação para 
a visita da imagem da Mãe, padroeira do Brasil, os jovens, 
responsáveis por conduzi-la por todas Dioceses e 
Paróquias do Brasil, recepcionaram-a ainda pela manhã. 
Para Matheus Borges, paroquiano e integrantes do Setor 
Juventude Assunção, a experiência da Rota 300 foi 
singular: “Nesse tempo de dificuldades e incertezas que o 
mundo e a Igreja passam ter a presença da Mãe do Brasil 
em nossa cidade é a certeza de que Ela não nos faltará.”

Com a chegada, a celebração da Santa Missa em 
memória da Apresentação de Nossa Senhora, na Matriz 
Histórica, presidida pelo Padre Marcelo Chelles e 
concelebrada pelo Padre Antônio, deu início ao dia de 
orações e forte espiritualidade junto à Mãe Aparecida. 
Após a Celebração Eucarística, o Setor Juventude 
Assunção conduziu a oração do Santo Terço meditando 
os mistérios gozosos de nossa fé.
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Rota 300 - Maria vem ao nosso encontro

Marcelo Marinho
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O fim de ano chegou acompanhado de 
muitas atividades para os jovens do 
EAC. Em novembro, ocorreu o 
encontrão, em forma de Luau Mariano; 
já em dezembro, o movimento realizou 
a Novena de Natal, além de participar 
da campanha Natal de Luz Natal sem 
Fome.
O Luau do EAC aconteceu no dia 19 de 
novembro; tendo como tema Nossa 
Senhora, não poderia ter ocorrido em 
melhor lugar do que na Casa de Maria. 
O evento se iniciou com uma breve 
palestra de tia Jane sobre Maria, 
seguindo para uma reflexão sobre os 
pedidos de Nossa Senhora em Fátima 
e culminando na oração do Terço 
Luminoso, que foi contado através do 
acendimento das velas.  
      Nesses momentos muito bonitos e 
de  profunda  devoção  a  Maria 
Santíssima, os jovens aprenderam que 
o que ela nos pede é que sigamos a seu 
filho, Cristo Jesus: "Fazei tudo o que Ele 
vos disser". Além disso, afirmaram, de 
uma vez por todas, que não somos 
órfãos, mas temos uma Mãe: somos 
filhos da Imaculada!
    Passados alguns dias, o Natal foi 
ficando cada vez mais próximo. Por 
conta disso, o EAC não poderia deixar 
de participar da iniciativa de nosso 
pároco, Padre Marcelo Chelles, de 
realizar as Novenas de Natal. Devido ao 
grande número de adolescentes, o 
movimento se dividiu em 5 grupos, que 
se reuniram durante 9 dias nas casas 

de diferentes famílias em preparação 
para  o  Natal ,  part ic ipando  do 
Encerramento no dia 15 com a 
comunidade paroquial.
    Além disso, o EAC também 
participou junto com toda a paróquia da 
Campanha Natal de Luz Natal sem 
Fome. No dia 10 de dezembro, 
aconteceu o mutirão de arrecadação de 
alimentos, que funcionou como 
encontrão: depois da concentração  na 
Matriz Auxiliar, os adolescentes, 
juntamente com a Perseverança e a 
Catequese, cobriram a área do Itajuru, 
Parque Riviera, Jardim Flamboyant, 
V i l l e  B l a n c h e ,  V i l a  N o v a  e 
proximidades. Com muito empenho e 
dedicação, os jovens percorreram toda 
a região, batendo de casa em casa, e 
ao final da manhã conseguiram grande 
número de alimentos. Depois, ajudaram 
na distribuição das cestas básicas. 
Muitos ainda participaram no domingo, 
dia 11, do passeio ciclístico, que teve 
início às 9h30 e percorreu várias ruas 
da cidade.
    Portanto, nesse clima de fé e 
solidariedade, o EAC encerra da melhor 
forma possível suas atividades em 
2016, na espera da chegada de Jesus 
Cristo, o próprio Amor encarnado, que 
vem para santificar cada vez mais 
nossas vidas e famílias. 2017 vem aí, 
com muitas surpresas e novidades, 
mas, principalmente, com a certeza de 
que Deus estará sempre conosco 
nessa caminhada rumo ao céu. 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo!!!

Carol Gomes

Notícias

Terço LuminosoFoto: Rubens Campos

Nos dias 26 e 27 de novembro, 
vivemos o Primeiro Encontro Semear 
da Paróquia de Nossa da Assunção, 
que teve como tema a Parábola do 
semeador! 
Foram muitos meses de preparação 
para esse momento tão especial, 
vivido por uma equipe maravilhosa, 
que não mediu esforços, para por em 
prática as ideias do nosso Pároco 
Padre Marcelo Chelles. Vivemos dois 
dias de muita alegria, animação, 
d o a ç ã o  e  p r i n c i p a l m e n t e 
evangelização. 
E quão especiais foram nossas fontes 
i n s p i r a d o r a s ,  p a r a  q u e m 
direcionamos todo nosso amor e 
carinho, as nossas 200 crianças!! 
Todas recebidas com muita alegria, 
c u i d a d o s ,  a t e n ç ã o ,  m a s 

principalmente, com o imenso desejo 
d e  a p r e s e n t a r  J e s u s  a  s e u s 
c o r a ç õ e z i n h o s .  F o r a m  d i a s 
inesquecíveis, que nos emocionam a 
cada recordação, a cada lembrança, a 
cada sement inha (assim eram 
chamadas nossas crianças), que nos 
encontram na rua ou na igreja, e que 
nos falam sobre sua experiência, 
cantam uma música ou até mesmo 
mostram que sabem de cor uma ou 
outra coreografia! 
Ma is  do  que um encont ro  de 
evangelização para crianças, o 
Semear foi para nós motivo de louvar 
a Deus por suas maravilhas e por nos 
permitir fazer parte delas. E ao nosso 
amado Pároco Padre Marcelo 
Chelles, nosso profundo e imenso 
agradecimento, por trazer uma 
experiência tão enriquecedora, que 
nos motiva a avançar cada vez mais 
em direção ao crescimento espiritual. 

Adriana Gregório

Semear Jesus no Coração dos pequeninos,
uniu e emocionou a comunidade paroquial
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A T E N Ç Ã O

Favor enviar a agenda e 
notícias de sua Pastoral 
ou Movimento até o dia 20 
d e  c a d a  m ê s ,  p a r a 
publicação no seu

Senhores Coordenadores:

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

O Papa Francisco fechou no domingo, 20 de 
novembro, a Porta Santa da Basílica de São 
Pedro, no Vaticano, encerrando, assim, o 
Jubileu da Misericórdia, iniciado em 8 de 
dezembro do ano passado. 
Após fechar a Porta Santa, um dos símbolos 
do Jubileu Extraordinário, o Santo Padre 
presidiu a Santa Missa na Solenidade de 
Cristo Rei do Universo, concelebrando com 
os novos cardeais, criados ontem em 
Consistório, entre eles, o brasileiro Dom 
Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília (DF).  
O Papa destacou que, embora se feche a 
Porta Santa, continua escancarada a 
verdadeira Porta da Misericórdia que é 
Cristo.
Na homilia, Francisco destacou que esse 
Ano da Misericórdia convidou a redescobrir o 
centro,  a  regressar  ao  essencial , 
contemplando o verdadeiro rosto do Rei 
Jesus e redescobrindo o rosto jovem e belo 
da Igreja. Para acolher essa realeza de 
Jesus, é preciso ser fiel a Ele, disse o Papa, 
mas muitas vezes ainda se cai na tentação 
de descer da cruz,  procurando as 
seguranças gratificantes oferecidas pelo 
mundo.
“A misericórdia, levando-nos ao coração do 
Evangelho, anima-nos também a renunciar a 
hábitos e costumes que possam obstaculizar 
o serviço ao reino de Deus, a encontrar a 
nossa orientação apenas na realeza perene 
e humilde de Jesus, e não na acomodação 
às realezas precárias e aos poderes 
mutáveis de cada época”.
Francisco explicou que seria pouco acreditar 
que Jesus é Rei do Universo; é preciso que 
cada um faça dele Senhor de sua vida. Um 
auxílio para essa tarefa é o Evangelho do 

dia, que relata um momento de Jesus na 
cruz e traz três personagens em especial: o 
povo que olha, o grupo que está aos pés da 
cruz e um malfeitor crucificado ao lado de 
Jesus.
O povo era o mesmo que seguia Jesus, 
mas que diante da crucificação preferiu 
ficar distante, vendo o que acontecia. 
“Vendo certas circunstâncias da vida ou as 
nossas expectativas por realizar, podemos 
também nós ser tentados a manter a 
distância da realeza de Jesus, não 
aceitando completamente o escândalo do 
seu amor humilde, que interpela o nosso eu 
e o desassossega”.
O segundo personagem são os chefes do 
povo, os soldados e um dos malfeitores, 
que tentavam Jesus para que renunciasse 
a reinar à maneira de Deus e o fizesse 
segundo a lógica do mundo.
O terceiro personagem elencado pelo Papa 
foi o malfeitor que pediu a misericórdia de 
Jesus na Cruz dizendo: “Jesus, lembra-Te 
de mim, quando estiveres no teu Reino”. 
“Pediu para ser lembrado, e saboreou a 
misericórdia de Deus: 'Hoje estarás comigo 
no Paraíso' (Lc 23, 43). Deus, logo que Lhe 
damos tal possibilidade, lembra-Se de nós. 
Está pronto a apagar completamente e 
para sempre o pecado, porque a sua 
memória não é como a nossa: não regista o 
mal feito, nem continua a ter em conta as 
ofensas sofridas. Deus não tem memória 
do pecado, mas de nós, de cada um de 
nós, seus filhos amados. E crê que é 
sempre possível recomeçar, levantar-se”, 
explicou o Santo Padre.
Francisco concluiu a homilia convidando os 
fiéis a pedir o dom desta memória viva e 
aberta, a graça de não se fechar diante das 
portas da reconciliação e do perdão, mas 
saber ultrapassar o mal e as divergências.
“Assim como Deus acredita em nós 
próprios, infinitamente para além dos 
nossos méritos, assim também nós somos 
chamados a infundir esperança e a dar 
uma oportunidade aos outros. Com efeito, 
embora se feche a Porta Santa, continua 
sempre escancarada para nós a verdadeira 
porta da misericórdia que é o Coração de 
Cristo”.

O Vaticano divulgou nesta segunda-feira, 21, a carta apostólica Misericordia et 
misera, do Papa Francisco, por ocasião do encerramento do Jubileu da 
Misericórdia. 

O Santo Padre explica que essas duas palavras – misericórdia e mísera – foram 
as duas palavras usadas por Santo Agostinho para descrever o encontro de 
Jesus com a mulher adúltera. Essa passagem bíblica, segundo o Papa, ilumina a 
conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, “indica o caminho que 
somos chamados a percorrer no futuro”.

Agora que o Jubileu terminou, Francisco diz que é tempo de olhar adiante e ver 
como continuar experimentando a riqueza da misericórdia divina. “As nossas 
comunidades serão capazes de permanecer vivas e dinâmicas na obra da nova 
evangelização na medida em que a 'conversão pastoral', que estamos 
chamados a viver, for plasmada dia após dia pela força renovadora da 
misericórdia”.

Celebração eucarística

Em primeiro lugar, Francisco aponta a celebração da misericórdia através da 
Missa. Dirigindo-se aos sacerdotes de modo especial, o Papa recomenda a 
preparação da homilia e o cuidado na sua proclamação. “Comunicar a certeza de 
que Deus nos ama não é um exercício de retórica, mas condição de credibilidade 
do próprio sacerdócio”, adverte o Pontífice. 

Perdão

O Pontífice dedica amplo espaço na Carta Apostólica para falar do sacramento 
da Reconciliação, “que precisa voltar a ter o seu lugar central na vida cristã”. Aos 
confessores, o Papa pediu acolhimento, disponibilidade, generosidade e 
clarividência. “Não há lei nem preceito que possa impedir a Deus de reabraçar o 
filho. Deter-se apenas na lei equivale a invalidar a fé e a misericórdia divina”, 
escreve.

Absolvição do aborto

A partir de agora, o Pontífice concede a todos os sacerdotes a faculdade de 
absolver a todas as pessoas que incorreram no pecado do aborto. Quero reiterar 
com todas as minhas forças que o aborto é um grave pecado, porque põe fim a 
uma vida inocente; mas, com igual força, posso e devo afirmar que não existe 
algum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir, quando 
encontra um coração arrependido que pede para se reconciliar com o Pai. 

Caridade

Francisco fala ainda da importância da consolação, principalmente na família e 
no momento da morte, mas é à caridade que dedica outra grande parte da Carta 
Apostólica: “Termina o Jubileu e fecha-se a Porta Santa. Mas a porta da 
misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta. (…) Por sua natureza, 
a misericórdia se torna visível e palpável numa ação concreta e dinâmica”.

Dia Mundial dos Pobres

No final da Carta Apostólica, como mais um sinal concreto deste Ano Santo 
Extraordinário o Pontífice institui para toda a Igreja o Dia Mundial dos Pobres, a 
ser celebrado no XXXIII Domingo do Tempo Comum. “Será a mais digna 
preparação para bem viver a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo, que Se identificou com os mais pequenos e os pobres. 

Papa fecha Porta Santa e encerra o Ano da Misericórdia Misericordia et Misera, 
a nova Carta Apostólica do PapaFrancisco
pelo fim do Ano Santo da Misericórdia 
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Teve início no dia 27 de novembro o 
tempo do Advento, o primeiro do ano 
litúrgico católico.

Dentre os vários símbolos do Advento 
temos a cor roxa predominante nos 
paramentos e adereços litúrgicos, 
denotando sobriedade e penitência. Outro 
símbolo presente nesse período é a coroa 
feita de galhos verdes entrelaçados, que 
formam um círculo; nele são colocadas 
quatro velas representando as quatro 
semanas do Advento. A cada domingo 
uma vela é acesa até serem acesas as 
quatro velas no quarto domingo – 
demonstrando o afastamento das trevas e 
o direcionamento para Deus. 

Em sua homilia, proferida no primeiro 
domingo do advento, o Padre Antônio 
Paes, Capelão da Capela de Santa 
Izabel, disse que Senhor foi traçando para 
cada um de nós um itinerário, que 
começou com o grande convite do Profeta 
Isaías: “Caminhemos na luz do nosso 
Deus”, e a primeira vela acesa na coroa 
do advento significa isso, nós não vamos 
caminhar nas trevas, quando o risco de 
cair e de tropeçar é muito maior, nós 
caminhamos sob a luz do nosso Cristo, 
para a morada de Deus, a Jerusalém do 
alto, prefigurada na nossa Igreja... Que 
bonito o que nos diz o Profeta Isaías, não 
vai ter mais necessidade de espadas, das 
espadas eles farão arados, que coisa 
bonita! Haverá a necessidade de cultivar 
na terra do coração essa semente da 
palavra que acabamos de abrir em 
nossas almas. 

Na segunda leitura - diz o Padre 
Antônio, o apóstolo São Paulo nos leva 
um pouco mais adiante, e nos diz: “está 
na hora de acordar”... Deus quer que 
sejamos homens e mulheres despertos e 
atentos à sua palavra. Advento, meus 
irmãos, significa isso, é despertar para 
aquele que vem ao nosso encontro, é 
despertar para a graça de Deus que bate 
na porta do nosso coração e  não 
podemos deixar passar.

Meus irmãos, nós estamos neste 
tempo do Advento, e é curioso que em 
nenhuma das leituras Deus nos fala do 
Natal. Muita gente dirá que o advento é o 

tempo de preparação para o Natal, mas 
na verdade não é não! Porque o 
advento, ele se divide em dois grandes 
momentos, o primeiro vai de 27 de 
novembro até o dia 17 de dezembro, até 
lá, nós não pensaremos no Natal; nós 
pensaremos na vinda do Senhor no fim 
dos tempos, o Senhor que de novo há de 
vir a sua glória para julgar os vivos e os 
mortos, e seu reino não terá fim. Nós 
também pensamos numa nova vinda, 
essa vinda constante do Senhor ao 
nosso coração.

E assim, o evangelho nos falou 
dessa sua vinda. No evangelho da missa 
de hoje Jesus falou que o dia da sua 
volta será terrível como no dia do dilúvio. 
No dia do dilúvio as pessoas estavam 
adormecidas nos seus pecados, quantas 
pessoas não haviam despertado para 
Deus?  E essas pessoas se perderam, 
veio o dilúvio, disse o Senhor Jesus, e 
arrastou a todos, menos a Noé, menos a 
Noé e a sua família, que aguardavam na 
graça do Senhor e ficaram protegidos 
pela Arca que Deus fez para eles, essa 
Arca é símbolo da Igreja. Mas o Senhor 
também nos fala uma coisa que parece 
um pouco misteriosa, “Dois homens 
estarão trabalhando no campo: um será 
levado e o outro será deixado. Duas 
mulheres estarão moendo no moinho: 
uma será levada e a outra será 
deixada”... O Nosso senhor não vem ao 
nosso encontro só nos grandes 
momentos de oração. Na hora em que 
nós estamos em nosso trabalho ou em 
nossa casa, o Senhor também quer 
guarida em nosso coração e nós 
precisamos deixar que Ele entre. Todos 
nós esperamos a vinda do Senhor, mas 
só esperamos nos momentos de oração, 
não aguardamos a vinda do Senhor na 
fila do caixa do supermercado, não 
aguardamos a vinda do Senhor nas 
nossas aulas, na hora do estudo ou do 
trabalho, e aí também o Senhor quer 
entrar. 

Nós ouvimos dizer que advento quer 
dizer espera, mas quer dizer chegada! 
Advento não é espera, advento é vinda! 
Advento é chegada, é chegada do 
Senhor em nossos corações. Não 
tivemos a oportunidade de estar neste 
mundo, há dois mil anos atrás para a 
primeira vinda; não sabemos se 
estaremos neste mundo na hora da 
segunda, porque Jesus não falou 
quando vai ser, mas sabemos que o 
Senhor está batendo à porta do nosso 
coração, qual será a nossa resposta a 
esse Senhor que já chegou, e que 
espera que permitamos a sua entrada 
em nosso coração?

Advento, a chegada do Senhor aos corações!

Foto: Vânia Maria

Rubens Campos
Maria Lúcia Menezes

A despedida do antigo vigário, o Padre Celso
Luiz, emociona a comunidade paroquial

Padre Celso chegou na paróquia no dia 
28 de dezembro como vigário paroquial, 
e desde então não mediu esforços para 
ajudar a todos. Esses onze meses foram 
de trabalhos intensos do sacerdote que 
chegou recém ordenado e hoje, assume 
a Paróquia Nossa Senhora do Amparo, 
no Bairro Antonina, em São Gonçalo, 
onde guiará o seu próprio rebanho.
A missa presidida pelo antigo Vigário 
Episcopal, Padre Eumir, contou com as 

presenças dos diáconos Arley e Arildo, 
além do Padre Marcelo Chelles.
Em suas palavras finais, ele lembrou um 
relato de Dom Rafael Cifuentes que em 
sua viagem para o Brasil, ainda 
sacerdote, trouxe consigo um pedaço 
de papel com os nomes de amigos 
paroquianos.
"Durante a viagem, Dom Rafael olhava 
para o pequeno pedaço de papel todos 
os dias até que em um momento de 
reflexão o jogou fora porque viu que 
estava errado levar daquela forma a 
saudade. Eu, entendi que não preciso 
de papel para lembrar de vocês, pois os 
levo no coração". - se despede Padre 
Celso.
Nas palavras dirigidas ao seu ex-vigário, 
Padre Marcelo agradeceu por sua 
dedicação à comunidade paroquial 
p e l o s  o n z e  m e s e s  q u e  a q u i 
permaneceu.

Na noite de sexta-feira (9), Padre 
Matheus Pigozzo chegou para assumir 
o  posto  de Vigário  Paroquial , 
substituindo o padre Celso Luíz que no 
último dia 5, assumiu a paróquia Nossa 
Senhora do Amparo, em Antonina, São 
Gonçalo.
Com a presença do Padre Tony da 
Diocese de Friburgo, o diácono Arildo 
leu a Carta direcionada a comunidade 
informando a Posse do novo Vigário 
Paroquial.
O Padre Matheus agradeceu a 
presença de sua mãe e familiares, 
além de paroquianos da Paróquia de 
São João, em Itaboraí, onde passou o 
último ano e foi muito feliz. Com alegria 

acolheu este mandato de Deus, esta 
nova missão e de coração aberto vem 
para Cabo Frio, esperando exercer o 
seu ministério com fidelidade a Deus e 
à Igreja, agradecendo ao povo pela 
acolhida antecipadamente manifesta 
pelas redes sociais.
“Espero poder contribuir com os 
trabalhos pastorais do Padre Marcelo 
e poder exercer meu ministério guiado 
por Deus junto ao povo”. – diz o padre. 
Em suas primeiras palavras dirigidas à 
comunidade, o padre Matheus disse 
de sua admiração e gratidão por poder 
estar ao lado do Padre Marcelo, que 
muito o ensinou como seu professor 
no Seminário 

O novo vigário, Padre Matheus Pigozzo,
é apresentado em nossa Paróquia

Foto: Vânia Maria

Foto: Rubens Campos
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Anualmente celebramos a grande festa 
do natal, nossas ruas e casas ficam 
iluminadas, as árvores se enfeitam com 
bolas coloridas e os presentes abrilhantam 
nossas reuniões familiares. Esses sinais são 
muito caros à nossa cultura, mas nunca 
podemos esquecer que eles manifestam 
algo muito profundo, que na verdade, 
simbolizam o mistério de que Deus, por 
amor, escolheu habitar em nosso meio.

Deus se faz um de nós e mostra seu amor, 
não lá do alto, mas aqui, conosco, Ele é o 
Emanuel. Santo Afonso Maria de Ligório ao 
meditar sobre isso, afirma deslumbrado que 
nem os pagãos que inventam divindades 
pensaram em algo desse tipo que é a 
realidade – Deus se fez homem! Deus faz a 
natureza humana participar de sua vida! Não 
há nada igual!!

O tempo do Natal é tempo de luz, pois 

Deus ilumina nossa escuridão; é 
tempo de frutos, pois Deus irriga 
o solo do nosso coração; é tempo 
de paz, pois Ele vem tirar as 
t e n s õ e s  d e  n o s s o s 
relacionamentos. Mas o período 
do Advento, que nos prepara 
para o Natal, é bem claro quando 
nos chama à conversão, coloca-
nos a consciência de que não é 
p o s s í v e l  e x p e r i m e n t a r 
verdadeiramente o Natal se 
cultivamos dentro de nós guerra 
no lugar da paz, trevas no lugar 
da luz e esterilidade no lugar dos 
frutos.

A liturgia atualiza esse mistério 
do Deus menino para nós, mas 
temos que ficar atentos para que 
não cedamos às tentações das 
hospedarias fechadas. Nosso 
coração precisa estar aberto pra 
acolher o amor que bate à nossa 
p o r t a !  Q u a n t o  p e r d ã o 
precisamos dar aos que nos 
ofenderam? Quanta ajuda 

devemos oferecer aos que nos são 
subordinados e às suas famílias? Quantos 
sorrisos necessitamos abrir aos que estão 
desanimados e vivem sem sentido? É assim 
que dispomos nosso interior pra receber 
Deus e viver a força do Natal!

Quanta coisa o natal nos ensina. Ao ver 
Deus em uma manjedoura percebemos 
como nossas reclamações e exigências são 
sem sentido, depois quando vemos os 
pastores com joelhos dobrados, nosso 
coração se dá conta de que a simplicidade 
enxerga mais longe e mais profundo, e 
ainda, se analisamos os reis magos atentos 
ao menino, constatamos que o comodismo 
impede-nos de irmos ao que Deus reserva 
pra nós.

 É Natal! Deixemo-nos envolver por Deus 
que vem ao nosso coração, abramo-nos ao 
amor, à fraternidade, à devoção e à paz. Não 
nos arrependeremos de permitir que o Deus 
menino encontre abrigo em nós! Feliz Natal! 
Deus abençoe a todos!

Padre Matheus Pigozzo

Abra o coração, é NATAL!
Jornal Sal e Luz: Quando e onde o senhor nasceu? 
O senhor pode nos falar um pouco sobre as suas 
origens?

Padre Matheus Pigozzo:  Primeiramente, quero 
agradecer o convite para essa entrevista e também 
manifestar minha gratidão pela acolhida de todos. Eu 
nasci dia 23 de março de 1988, em Niterói, cidade na 
qual morei até meus 8 anos. Em 2000, meus pais se 
mudaram para a cidade de meus avós maternos – 
Casimiro de Abreu, onde permaneci até minha 
entrada no seminário em 2006.

Jornal Sal e Luz: Como e quando foi o 
despertar da sua vocação?

Padre Matheus Pigozzo: Quando fui morar em 
Casimiro de Abreu eu comecei a me engajar na 
vida paroquial, tocava em um ministério de 
música, participava da pastoral missionária e 
ajudava nas missas como coroinha.  Comecei 
a perceber meu chamado no trabalho da 
paróquia, principalmente como coroinha, pois 
me sentia muito realizado ao ajudar na liturgia e 
aux i l i a r  o  sace rdo te  nas  v i s i t as  às 
comunidades. Já com uns 13 anos eu sentia 
forte desejo, quase irrenunciável, de ser padre.

Jornal Sal e Luz: Qual é a sua missão e a sua 
motivação para segui-la?

Padre Matheus Pigozzo: Minha missão é ser 
padre, isso consiste primordialmente em 
santificar o povo através da autoridade e poder 
sagrado que Deus me confiou, realizando os 
sacramentos e a cura pastoral. Tenho forte 
consciência de que o padre é chamado a, 
independente de sua idade, atualizar o amor paterno 
de Deus no mundo – amor que cuida, zela, corrige e 
direciona. Jesus é, e luto para que sempre seja, minha 
motivação, o chamado dEle, a vida eterna.

Jornal  Sal  e Luz: Há algum carisma ou 
espiritualidade que lhe seja peculiar?

Padre Matheus Pigozzo: Costumo dizer que sou bem 
católico, ou seja, respeito e admiro o jardim de 
composições diferentes nas espiritualidades 
reconhecidas pela Igreja, não me rotularia com 
alguma específica, sei que tenho uma espiritualidade 
associada a vivência litúrgica.

Sobre um carisma específico, fui percebendo ao longo 
do seminário que Deus me deu um grande amor pelas 

famílias, gosto de trabalhar e rezar por elas. Percebi 
que muitos casais jovens e noivos não tem 
conhecimento da doutrina de Jesus sobre o 
matrimônio, sobre a missão que assumem, vejo que 
Deus me chama a anunciar isso de forma particular, e 
assim faço dentro de minhas possibilidades. Tenho 
convicção de que se existirem famílias generosas 
que gerem e eduquem filhos na fé, a sociedade pode 
ser transformada!

Jornal Sal e Luz: Qual é, em sua opinião, o maior 
desafio para Igreja no mundo atual?

Padre Matheus Pigozzo: Acho que dentro de um 
mundo que cada vez mais se seculariza, a Igreja tem 
o desafio de não perder sua identidade. Deve, como 
pede Jesus, ser fermento na massa e anunciar o céu! 
Pregar a vida de oração silenciosa, num mundo 
barulhento; Colocar a consciência do mal que é o 
pecado, num mundo indiferente a Deus; enfim, 
estender a bandeira do sagrado mesmo rodeada de 
um mundo profano. Isso só acontece com a 
coerência dos pastores e a adesão dos fiéis, todos 
numa radicalidade de amor a Jesus iluminando o 
mundo com a luz que vem dEle.

Jornal Sal e Luz: Onde o senhor iniciou o seu 
min is tér io  sacerdota l  e  como fo i  essa 
experiência?
Padre Matheus Pigozzo: Eu iniciei meu ministério 

sacerdotal  aqui na região dos lagos. Quando terminei 
o seminário fui enviado à paróquia de S. João Batista, 
no bairro São João em São Pedro da Aldeia. Cheguei 
lá em janeiro, em abril fui ordenado diácono e, em 
outubro, foi minha ordenação sacerdotal, fiquei até 
dezembro quando fui transferido para Itaboraí. Foi 
uma experiência muito enriquecedora. Lá vivi meus 
primeiros finais de semanas intensos como padre, 
visitava as casas, dava unção aos doentes e atendida 
o povo. Também foi um tempo muito bom de 

convivência fraterna com o pároco – Pe. Elmir.

Jornal Sal e Luz: Nos dias de descanso, o 
que o senhor gosta de fazer?

Padre Matheus Pigozzo: Não gosto de muita 
agitação! Nos dias de descanso gosto de estar 
com minha família, quando possível, e também 
com padres amigos. Descanso saindo um 
pouco do ambiente que comumente estou, me 
retirando retomando as forças pra melhor 
retomar os trabalhos.

Jornal Sal e Luz: Quais as suas primeiras 
impressões de Cabo Frio e da Paróquia de 
Nossa Senhora da Assunção?

Padre Matheus Pigozzo: Percebi uma paróquia 
muito organizada e viva! Também, no que vi, 
um povo muito respeitoso e acolhedor.

Jornal Sal e Luz: Qual a sua expectativa em 
exercer o seu ministério sacerdotal ao lado 

do Padre Marcelo Chelles?

Padre Matheus Pigozzo: O Pe. Marcelo é um homem 
muito sábio e competente, foi meu professor no 
seminário. Espero poder aprender com o dinamismo 
pastoral dele adquirido nos longos anos de 
experiência pastoral. Também espero poder ajuda-lo, 
no que estiver em meu alcance, para o bem espiritual 
da paróquia, facilitando os trabalhos e nunca entrave.

Jornal Sal e Luz: Qual a mensagem o senhor 
gostaria de deixar para a sua nova comunidade 
paroquial?

Padre Matheus Pigozzo: Quero poder ser rosto de 
Jesus sacerdote para todos, estar perto e ser auxílio 
na vida espiritual de cada um. Quero viver santa e 
alegremente meu mistério junto a vocês. Desejo a 
todos a felicidade verdadeira e a paz que só 
encontramos em Jesus, nosso Senhor!

Obrigado pela acolhida!

Entrevista com o novo vigário paroquial, Padre Matheus Pigozzo   

Foto: Vânia Maria

O Natal vem se aproximando e, 
diante disso, nossa paróquia mais 
uma vez organizou as Novenas de 
Natal. Dando continuidade à 
iniciativa de 2014 de nosso pároco, 
Padre Marcelo Chelles, os fiéis se 
dividiram em vários grupos, 
realizando as novenas nas casas. A 
tradição das novenas remonta ao 
início da nossa Igreja. A primeira 
novena foi realizada entre a 
Ascensão de Jesus e a descida do 
Espírito Santo, período de nove 
dias em que Maria e os apóstolos 
estiveram reunidos em oração, 
aguardando a vinda do Espírito 
S a n t o  d e  D e u s ,  f a t o  q u e 
comemoramos  na  fes ta  de 
Pentecostes. Dessa forma, as 
novenas se tornaram uma ocasião 
de oração e devoção para os fiéis 
católicos.

Por isso, ao longo de nove dias, 
os  grupos  se  reuni ram em 
diferentes residências, levando a 
Palavra de Deus principalmente às 
pessoas que se encontravam 
afastadas da Igreja. As celebrações 
contaram com momentos de 
oração, louvor, partilha e meditação 
de temas e passagens da Sagrada 

Escritura, a fim de que os fiéis se 
preparassem espiritualmente para 
o Natal.

No  d ia  15  de  dezembro, 
acon teceu  a  ce r imôn ia  de 
encerramento da Novena de Natal, 
na Matriz Auxil iar de Nossa 
Senhora da Assunção, ao final da 
Missa das 19 horas. A celebração 
reuniu todos os grupos que se 
o rgan iza ram  ao  longo  das 
semanas, lembrando a origem dos 
símbolos do Natal e promovendo a 
reflexão e a preparação do coração 
de cada um para a chegada de 
Cristo. Uma família da paróquia 
representou a Sagrada Família de 
Nazaré, levando a imagem do 
Menino Jesus para que fosse 
apresentada. A celebração se 
encerrou com a benção final, e 
todos puderam levar para casa um 
aspersório com água benta.

Assim, passados os dias de 
preparação,  os paroquianos 
puderam se aproximar mais de 
Cristo, refletir sobre o mistério do 
nascimento de Jesus e voltar o 
coração para a vivência de um 
Santo Natal, na certeza de que é 
Cristo que vem para renovar 
nossas vidas, abençoar nossos 
lares e santificar nossas famílias.

Carol Gomes

Novenas de Natal, a tradição que a
nossa paróquia abraçou com alegria
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Missa Votiva ao Espírito Santo - 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. 

Que calor ! 

Ar Condicionado
Participe da campanha

 Grupos de Oração que se reúnem regularmente 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.

Pastoral do

Batismo 

RCCNotícias
Local:

Casa de Maria
Valor:

R$20,00 (média)

Foto: Vânia Maria

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: De segunda à Sábado às 9h30min.
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: De 07/01 a 25/02/2017, todos os  sábados 
às 19h30min; 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:

            Inscrições para o Batismo
- Matriz Histórica: 3ª feira de 9h às12h  e  14h às 17h.
- Capela Santa Clara: 2ª feira às 18h30min.
- Capela  São José: sábado de 9h30min às 11h30min.
- Capela São Pedro: 2ªfeira às 19h; sábado de 9h às 11h; 
e de 13h às 16h.

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: 
secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br - Tels.: 
2643-0082 / 98811-7023

Contamos com sua contribuição!

Notícias

O Dizimo é uma contribuição voluntária, regular, periódica e 
proporcional aos rendimentos, segundo o coração de cada 
um, que todo batizado deve assumir como obrigação 
pessoal, mas também como direito em relação à 
manutenção da vida da igreja local, onde vive sua fé.
O Dizimo é compromisso de cada cristão.
Quer ser um dizimista? Faça sua inscrição no final de cada 
missa, com a Pastoral do Dizimo.
Seja um dizimista!  Não perca mais tempo! 

Ana Lucia e Valmir

Notícias

Pastoral do

Dízimo

A tradicional celebração da Missa do 
“Galo” será no sábado (24), às 20h, na 
Matriz Auxiliar. Padre Marcelo Chelles 

presidirá a celebração e contará com a presença do 
vigário paroquial Padre Matheus Pigozzo.
As Missas de Natal, no domingo (25), serão às 10h, 18h e 
20h na Matriz Auxiliar.
No dia 31 (sábado) a última Missa do Ano, será às 20h.
No dia 01 (domingo), a Solenidade da Santa Mãe de 
Deus, as Missa serão às 10h,18h e 20h na Matriz Auxiliar.

Avisos paroquiais:
Missas de Natal e Ano Novo

Aconselhamentos, confissões e direção 
espiritual, estão com horários estendidos  
para melhor atender os paroquianos. Temos 
confissões quase todos os dias, e assim, não 
há motivos para não nos prepararmos para as 
festividades da Igreja como por exemplo o 
Santo Natal.

No Catecismo da Igreja, no parágrafo 1420 
nos diz que: “Aqueles que se aproximam do 
sacramento da Penitência obtêm da 
misericórdia de Deus o perdão da ofensa a Ele 
feita e, ao mesmo tempo, são reconciliados 
com a Igreja, que tinham ferido com o seu 
pecado, a qual, pela caridade, exemplo e 
oração, trabalha pela sua conversão”.

Os horários de confissão são: Terças e 
quintas, das 14h às 17h; quarta e sextas, das 
15 às 18h; sexta às 20h e meia hora antes das 
Missas no final de semana. “Esse horário após 
às 20h, favorece muito a quem trabalha e 
precisa de atendimento. –  nos fala Nélia 
Ramos.

"Existem a água e as lágrimas: a água do 
Batismo e as lágrimas da Penitência” - Santo  
Ambrósio.

Novos horários de aconselhamento,
direção espiritual e confissão 
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O dia 1º de dezembro foi muito intenso 
para a Pastoral da AIDS das Paróquias 
Nossa Senhora da Assunção, em 
Cabo Frio, e São Sebastião, em 
Araruama, que trabalharam em 
conjunto neste dia Internacional de 
Combate a AIDS. 
No ambulatório da Matriz Auxiliar, em 
parceria com a Secretaria de Saúde, 
foram atendidas 67 pessoas e 
distribuídos panfletos informativos da 
Campanha do Diagnostico Precoce 
produzido pela CNBB.
O mais importante neste dia é levar 
informação e estimulo para fazer o 
teste, e assim, a pessoa poderá ter 
uma vida mais saudável. Se ela der um 
resultado reagente o paciente recebe 
toda a orientação e encaminhamento 
para iniciar o tratamento no SUS. Em 
Cabo Frio, o atendimento fica no 
Hospital Dia.
"A qualidade de vida da pessoa soro 
positiva tem melhorado no decorrer 
dos anos, proveniente do tratamento". 
- afirma Ricardo Oliveira, enfermeiro e 
agente da Pastoral da AIDS da 
Paróquia Nossa Senhora   da 
Assunção, que se reúne mensalmente 
com os assistidos, na Casa de Maria 
levando a palavra espiritual e o 
alimento material.

Maria Lúcia Menezes

Aconteceu no domingo, dia 20 de 
novembro, o encerramento do Ano 
Santo da Misericórdia, iniciado em 8 de 
dezembro do ano passado. Aqui no 
Vicariato Lagos, uma única Santa Missa 
foi realizada às 18 horas, na Igreja Matriz 
de São Pedro Apóstolo, em São Pedro 
da Aldeia, escolhida para ter a Porta 
Santa em nosso Vicariato, pela qual os 
fiéis, em peregrinação, após ter 
confessado em data próxima, rezado na 
intenção do Santo Padre e comungado 
na Santa Missa, pudessem passar para 
obter a  indulgência plenária.
A Santa  Missa  reun iu 
p a r o q u i a n o s  d a s  1 6 
(dezesseis) Paróquias do 
Vicariato Lagos, e lotou a 
Praça da Matriz, e contou 
com a presença da Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida,  que  estava 
visitando o nosso Vicariato, 
c o m o  p a r t e  d a s 
comemorações dos 300 anos 
do encontro da Imagem, no 
ano que vem. 
Antes, contudo, de iniciar a 
Santa Missa, às 18:00 horas, 
foi transmitida uma mensagem de vídeo, 
do Arcebispo da Arquidiocese de Niterói, 
Dom José Francisco que iniciou com a 
citação do salmo 144: “O Senhor é muito 
bom para com todos, a sua ternura 
abraça toda criatura.” Dom José 
recordou que estávamos todos em 
lugares diferentes, reunidos por 
Vicariato, mas unidos na mesma fé, no 
mesmo amor, e vamos celebrar o 
mistério da eucaristia, sinal vivo da 
misericórdia de Jesus para conosco, 
encerrando este  ano Santo  da 
Misericórdia, manifestando através da 
sua mensagem, a união dos 6 vicariatos 
da nossa Arquidiocese, graças à 

utilização dos modernos meios de se 
fazer presente. Saúdo com carinho os “
participantes de todos os vicariatos da 
nossa Arquidiocese.” – disse Dom José.  
E prosseguiu dizendo, “No mundo de 
aproveitamentos fáceis, nós tiramos um 
ano inteiro para saborear a infinita 
misericórdia de Deus. Aquela que é 
simples, sem ser fácil, aquela que não 
se perde no tempo, justamente por ter o 
sabor  da eternidade...  Quando 
estivermos tão identificados com Ele, a 
ponto de dizer, já não sou mais eu que 
vivo, mas Cristo quem vive em mim, 
então, todo o tempo será Santo, todo 
ano será misericordioso, a vida inteira 

será uma manifestação da misericórdia 
divina, aquela que sempre perdoa, 
sempre esquece, sempre recomeça”.
Dom José concluiu a sua mensagem 
convidando todos a rezar no silêncio do 
coração e com sentimentos do salmista, 
que no salmo 102 exalta a misericórdia 
de Deus dizendo: “Bendize a minha 
alma ao Senhor e todo o meu ser, Teu 
Santo Nome, bendize minha alma ao 
Senhor, não te esqueças de nenhum dos 
Seus favores, pois Ele te perdoa toda 
culpa e cura toda a sua enfermidade, Na 
sepultura Ele salva a tua vida e te cerca 
de carinho e compaixão, de bens Ele 
sacia a tua vida e te torna sempre jovem 

como a águia, o Senhor é indulgente e 
favorável, é paciente, é bondoso e 
compassivo, não fica sempre repetindo 
as  suas  queixas,  nem  guarda 
eternamente seu rancor, não nos trata 
como exigem as nossas faltas, nem nos 
pune em proporção às nossas culpas, 
quando os céus por sobre a terra se 
elevam, tanto é grande o seu amor aos 
que os temem, quanto dista o nascente 
do poente, tanto afasta para longe os 
nossos crimes, como pai se compadece 
dos  seus  filhos,  o  Senhor  tem 
compaixão dos que o temem, bendizei o 
Senhor Deus os anjos todos, valorosos 
que cumpris as Suas ordens, sempre 
prontos para ouvir a Sua voz, bendizei 
ao Senhor Deus os seus poderes, Seus 
ministros que fazeis suas vontades, 
bendizei obras todas do Senhor, em toda 
parte onde se estende o Seu reinado, 
bendize a minha alma ao Senhor”.
Na Santa Missa, Presidida pelo então 
Vigário Episcopal do Vicariato Lagos, o 
Padre Elmir lembrou em sua homilia, 
que “a ocasião era especial também 
porque celebrávamos a Solenidade de 
Cristo Rei do Universo, essa solenidade 

instituída pelo Papa Pio XI em 
1925, um dos primeiros atos 
daquele Sumo Pontífice, uma 
feliz iniciativa, e a cada ano ela 
cria  cada vez mais  essa 
consciência e nos faz lançarmos 
mão dessa pertença a Jesus 
Cristo. Nós somos Dele, e o 
mundo inteiro precisa saber 
dessa verdade”. 
Que este ano Santo da divina 
m ise r i có rd i a  possa  nos 
revitalizar, para que a Igreja seja 
o que Jesus quer que sejamos. 
Q u e ,  d e  t o d o  c o r a ç ã o , 

possamos corresponder aos seus 
desígnios, e de modo especial, 
lembrando sempre, que nós jamais nos 
salvaremos sozinhos, a nossa salvação 
nós dependemos do nosso próximo, por 
isso sejamos incansáveis no serviço aos 
nossos irmãos e irmãs, façamos aquilo 
que Jesus faria e sejamos a face deste 
Jesus misericordioso. O lema deste ano 
d a  D i v i n a  M i s e r i c ó r d i a  é 
“Misericordiosos como o Pai” (retirado 
do Evangelho de Lucas, 6,36) propõe 
viver a misericórdia no exemplo do Pai 
que pede para não julgar e não 
condenar, mas para perdoar e dar amor 
e perdão sem medida.

Rubens Campos

Dia mundial
 de luta

contra a AIDS

Notícias

Pastoral da AIDS Encerramento do Ano Santo da Misericórdia

http://secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
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Aconteceu no dia 04/12/2016 na  
Missa das 18:00h, presidida por 
Padre Elmir da Silva Mendes, 
então Vigário Episcopal do 
Vicariato Lagos e concelebrada 
por Padre Marcelo e Padre Celso, 
que se despedia da Paróquia, a 
investidura dos novos MESCs 
(Ministro  Extraordinário  da 
Sagrada Comunhão). 
Foram seis meses de formação 
b á s i c a  e m  t e o l o g i a  e 
sacramentologia,  onde  os 
dezesseis candidatos aprenderam 
muito. Mas, nada comparado ao 
dia da investidura, que começou 
com um retiro às 9h e finalizou 
com a Santa Missa, momento 
indescritível e único, a emoção de 
estar com Jesus Eucaristico tão 
próximo ao seu corpo e entrega-lo 
ao próximo, assim como o próprio 
Senhor o fez, se entregou por 
cada um de nós. 
Importante lembrar que o ofício 
principal do MESC é de levar 

nosso Senhor aos doentes de 
nossa comunidade. Ele é um leigo 
a quem é dada a permissão, de 
forma temporária, de distribuir a 
comunhão aos fies na missa ou 
noutra circunstância, quando não 
há um ministro ordenado que o 
possa  fazer.  Os  ministros 
extraordinários surgiram na igreja 
após o concílio Vaticano II, como 
resposta à escassez de ministros 
ordenados e a necessidade de 
poder auxiliá-los na distribuição da 
comunhão.
Os novos ministros investidos 
foram, da Comunidade de São 
José: Daniele Gante, Aline 
Santos,  Maria  das Graças 
Tavares; da Comunidade São 
Pedro: Elenio, Ange Santos, 
Cícera,  Jul iano  Fei ta l ;  da 
C o m u n i d a d e  S a n t a  A n a : 
Margarida Pádua; da Igreja Matriz: 
Hermenegildo (Gildo), Jaqueline 
Couto, Joelso Duarte, José Carlos 
Conceição, Lúcio Campos, Lúcio 
Mário, Joélcio, Rita Luziê, e 
Elizabeth Martins.

A Investidura dos novos MESCs

Além dos Encontros de Catequese, 
monitorados pelos catequistas, a nossa 
Paróquia oferece aos pais a Missa das 
Crianças que tem os seguintes objetivos: 
iniciação à oração, à liturgia e à vida 
c o m u n i t á r i a ;  a p r e s e n t a ç ã o  d o s 
ensinamentos de Jesus, através de 
historinhas infantis (teatro), com temas 
extraídos do evangelho do dia; e, ainda, 
auxilia a Catequese e a Família na tarefa de 
ajudá-los a cultivarem, na prática, a 
desenvolver hábitos e valores como 
disciplina, firmeza, limites e respeito. Sendo 
assim, as crianças estão sempre sendo 
convidadas a participar de uma peça teatral. 
E, no último domingo do mês de novembro é 
celebrada uma das festas mais importantes 
no calendário litúrgico, nela celebramos 
aquele Cristo que é o Rei do Universo. O seu 
Reino é o Reino da verdade e da vida, da 
santidade e da graça, da justiça, do amor e da 
paz.
Esta festa foi estabelecida pelo Papa Pio XI 
em 11 de março 1925. O Papa quis motivar os 

católicos para reconhecer em público que o 
líder da Igreja é Cristo Rei. Mais tarde a data 
da celebração foi mudada dando um novo 
senso.
O ano litúrgico termina com esta que salienta 
a importância de Cristo como centro da 
história universal. É o alfa e o Omega, o 
princípio e o fim. Cristo reina nas pessoas 
com a mensagem de amor, justiça e serviço. 
O Reino de Cristo é eterno e universal, quer 
dizer, para sempre e para todos os homens. 
Mas o que levou o papa Pio XI a dedicar a 
primeiríssima encíclica de seu pontificado à 
criação de uma festa de Cristo Rei? (cf. carta 
encíclica Quas primas).
No início do século XX, o mundo, que ainda 
estava se recuperando da Primeira Guerra 
Mundial, fora varrido por uma onda de 
secularismo e de ódio à Igreja, como nunca 
visto na história do Ocidente. O fascismo na 
Itália, o nazismo na Alemanha, o comunismo 
na Rússia, a revolução maçônica no México, 
anticlericalismos e governos ditatoriais 
grassavam por toda parte.
É neste contexto que, sem medo de ser 
literalmente “politicamente incorreto”, o papa 
Pio XI institui uma festa litúrgica para celebrar 
uma verdade de nossa fé: mesmo em meio a 
ditaduras e perseguições à Igreja, Nosso 
Senhor Jesus Cristo continua a reinar, 
soberano, sobre toda a histór ia da 
humanidade. Recordar que Jesus é Rei do 
Universo foi um gesto de coragem do Santo 
Padre. 
Toda a vivência da Missa acontece  com a 
participação conjunta dos pais, do pároco e  
dos catequistas.

Carlos Alberto Assis

A Catequese e 
 a Festa de Cristo Rei

José Carlos Conceição

Notícias

Foto: Maria Sueli
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Neste ano de 2016, a Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção realizou, mais uma vez, a Campanha Natal 
de Luz, Natal sem Fome. A iniciativa, que ocorre desde 
1998, envolve tanto paroquianos como empresários, a 
fim de levar alimentos às famílias carentes de Cabo Frio 
no Natal.
Ao longo de todo o mês de novembro, a Paróquia 
recebeu doações espontâneas de alimentos não 
perecíveis no fim das Missas ou na secretaria 
paroquial. Também ocorreram alguns eventos 
específicos para a campanha.
No dia 10 de dezembro, os movimentos e pastorais se 
reuniram para o mutirão de arrecadação de alimentos. 
A concentração foi às 8h30min na Matriz Auxiliar, onde 
o Padre Matheus deu a benção de envio aos 
paroquianos. Estes, por sua vez, se dividiram em 
diversos grupos para atender diferentes regiões da 
cidade, fazendo o trabalho de porta a porta, a fim de 
arrecadar o maior número possível de alimentos. 
Depois de se dedicarem durante toda a manhã, 
encerraram as atividades por volta do meio-dia.
No dia seguinte, domingo, dia 11, aconteceu o já 
tradicional Passeio Ciclístico. A concentração foi feita 
na Praça Porto Rocha, a partir das 9 horas da manhã, 

com a animação do Grupo Bike Night. Padre Matheus 
abençoou os participantes e também participou do 
passeio, que percorreu as principais rias da cidade.
Para participara desta atividade, cada pessoa deveria 
adquirir a camisa através da doação de 5 kg de 
alimentos não perecíveis, o que significou um grande 
momento de arrecadação, além do lazer e da 
confraternização.
Ao final da campanha, foram obtidas em torno de 8 
(oito) toneladas de alimentos, utilizadas para a 
montagem de 400 cestas básicas, que foram 
distribuídas nas comunidades carentes da nossa 
cidade. Cada cesta foi composta de arroz, feijão, 
açúcar, sal, óleo, macarrão, fubá, farinha, café e leite. 
Além disso, cada família beneficiada ainda recebeu 
um panetone para adoçar o Natal.
Dessa forma, através da Campanha Natal de Luz, 
Natal sem Fome, os fiéis da Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção puderam praticar a caridade e a ajuda 
aos mais necessitados, preparando-se para a vivência 
de um Santo Natal, na certeza de que era o próprio 
Cristo que estavam ajudando, como Ele próprio nos 
disse: “Porque tive fome e me destes de comer; tive 
sede e me destes de beber; era peregrino e me 
acolhestes; [...] Em verdade eu vos declaro: Todas as 
vezes que fizestes isto a um destes meus pequeninos, 
foi a mim mesmo que o fizestes.” (Mt 25, 35-40).

Campanha Natal de Luz, Natal sem fome 

Carol Gomes

“Os idosos são uma riqueza, não podem ser ignorados” 
(Papa Francisco).
Sabemos que em todos os países o número de 
pessoas idosas aumenta a cada dia, vive-se mais hoje. 
Assim, os idosos ocupam hoje um lugar de destaque 
nas sociedades, e essas estão voltando os seus olhos 
para eles. A Igreja não pode ficar alheia a esta 
realidade. O documento do V CELAM, de Aparecida, 
pede que a Igreja esteja em “estado permanente de 
missão”, e isto deve incluir os idosos. Sendo assim, a 
catequese de nossa paróquia, para encerrar as suas 
atividades neste ano, fez um gesto concreto.   
A pedido dos catequistas, os nossos catequizandos 
trouxeram materiais de higiene pessoal para os 
nossos amados idosos do Lar da Cidinha. 
O Papa Francisco disse: "Crianças e idosos 
constroem o futuro dos povos; as crianças porque 
levarão adiante a história, os idosos porque 
transmitem a experiência e a sabedoria de suas 
vidas. Esta relação, este diálogo entre as gerações é 
um tesouro que deve ser conservado e alimentado". 
Que possamos ensinar as crianças e aos mais jovens 
a valorizarem e conviverem com os seus idosos!� �

Carlos Alberto Assis

Catequistas doam material
de higiene pessoal para os
idosos do Lar da Cidinha

Envolvimento de Movimentos e Pastorais gera recorde de arrecadação de alimentos

As Escolas vivenciais do MCC seguem a todo vapor. 
Na 2ª feira, dia 19 de dezembro, o tema da Formação 
foi “Educação Permanente na Fé”, com mensagem 
da Sulamar.
A Escola Vivencial é um encontro periódico para a 
comunidade cursi lh ista,  aberto a todos os 
interessados, visando o fortalecimento do carisma do 
MCC em sua Missão Evangelizadora.

MCCNotícias
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09/01 – SEGUNDA-FEIRA
19h30min – Santa Missa e exposição do Santíssimo
20h30min às 24h – Todos os Movimentos e Pastorais

10/01 – TERÇA-FEIRA
00h às 06h – Renovação Carismática Católica
06h às 7h30m – Vicentinos
07h30m – Santa Missa
08h30m às 12h – Comunidade Santa Clara
12h às 15h – Pastoral do Batismo 
15h às 19h30m – Catecumenato
19h30m – Santa Missa
20h30m às 24h – Encontro de Casais com Cristo

11/01 – QUARTA-FEIRA
00h às 06h – Pastoral Familiar 
06h às 7h30m – Pastoral da Esperança
07h30m – Santa Missa
08h30m às 12h – Comunidade Sant´Anna
12h às 15h – Perseverança (coroinhas, coral cantai louvores e garra)
15h às 19h30m – EAC
19h30m – Santa Missa
20h30m às 24h – Terço dos Homens e Grupo Santa Mônica

12/01 – QUINTA-FEIRA
00h às 06h – MCC
06h às 7h30m – Ordem Franciscana Secular
07h30m – Santa Missa
08h30m às 12h – Legião de Maria
12h às 15h – Pastoral da Sobriedade
15h às 19h30m – Comunidade São José
19h30m – Santa Missa
20h30m as 24h – Pastoral do Dízimo

Escala do Cerco de Jericó para as pastorais e movimentos:

De 09 a 15 de janeiro, a Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção realizará o Cerco de 
Jericó, uma campanha de sete dias e sete noites 
de oração diante do Santíssimo Sacramento.

Sua inspiração mais remota encontra-se 
no capítulo 6 do livro de Josué. O texto sagrado 
dá conta que antes de chegar à terra prometida 
o povo de Israel se viu diante das grandes 
muralhas de Jericó que os impediam de 
prosseguir a caminhada.

Obedecendo a voz de Deus, Josué, 
sucessor de Moisés e líder do povo, convidou 
os Israelitas a orarem durante sete dias e sete 
noites rodeando as muralhas de Jericó, tendo à 
frente à Arca da Aliança, sinal da presença de 
Deus que caminha com seu povo.

13/01 – SEXTA-FEIRA
00h às 06h – Equipes de Nossa Senhora
06h as 7h30m – Pastoral da Saúde
07h30m – Santa Missa
08h30m às 12h – Irmandade do Santíssimo Sacramento 
12h às 15h – Dispensário - Comunidade Rainha da Paz e Comunidade 
Santa Izabel
15h às 19h30m – Comunidade São Pedro e Comunidade São Benedito
19h30m – Santa Missa
20h30m às 24h. – Equipes de Canto Litúrgico e Coral

14/01 – SÁBADO
00h às 06h – MESC´s 
06h às 7h30m – Mordomos do Espírito Santo
07h30m – Santa Missa
08h30m às 12h – Pastoral da AIDS
12h às 16h – Catequese - Semear
16h às 19h30m – Pascom (Rádio Ave-Maria – Jornal Sal e Luz – À Luz 
da Fé)
20h – Santa Missa
21h às 24h – Equipes de Liturgia de todos os horários

15/01 – DOMINGO
00h às 06h – Setor Juventude
06h às 8h30m – Acólitos
08h30m – Santa Missa
10h às 13h – Pastoral da Terceira Idade
13h às 18h – Todos os Movimentos e Pastorais
18h – Santa Missa
20h – Santa Missa / Encerramento do Cerco de Jericó

Josué e os Israelitas acreditaram na 
promessa divina de que no sétimo dia, durante 
a sétima volta, as muralhas cairiam e eles 
alcançariam a vitória, coisa que de fato 
aconteceu porque o Senhor é fiel e cumpre suas 
promessas!

Em nossos dias colocamo-nos diante de 
Jesus presente no Santíssimo Sacramento e 
confiantes no poder da oração, pedimos: que 
Ele derrube as muralhas que nos impedem de 
tomarmos posse de uma vida mais santa e feliz.

Nestes dias as pastorais e movimentos da 
paróquia se unirão diante do Santíssimo 
Sacramento e todos são convidados a clamar a 
Deus em uma só voz.

Confira os  horários na escala abaixo:

Cerco de Jericó 2017! Vamos derrubar as muralhas!!!
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As Santas Missas dos dias 07 e 08 de janeiro terão a 
participação do turista que visita nossa paroquia neste período 
das férias. 

O “Domingo do Turista”, como já é conhecido, sempre conta 
com a ajuda dos visitantes que nas suas paróquias de origem 
atuam na Liturgia. 

Para participar, o turista deverá procurar a equipe de Liturgia 
do horário que está habituado a vir a Santa Missa, no final de 
semana que antecede o "Domingo do Turista", dias 31 de 
dezembro e 01 de janeiro. 

Paróquia promove o
“Domingo do Turista”

No dia 10 de novembro foi realizada mais uma 
Noite de Formação das ENS. O encontro se deu 
na Casa de Maria e foi ministrado pelo nosso 
Pároco Pe. Marcelo Chelles Moraes, que abordou 
o tema Matrimônio.
Iniciou explanando sobre a história da nossa 
Salvação, destacando que ela compreende todo 
caminho percorrido por Deus para atrair para si a 
humanidade. O ápice desse diálogo se deu no 
mistério da encarnação de Jesus Cristo, também 
chamado “Matrimônio da Criação”. O passo 
derradeiro nessa caminhada de amor foi dado no 
Mistério Pascal (Paixão, Morte e Ressurreição); 
tendo sido estabelecida ali a Aliança Definitiva 
entre Deus e a humanidade. Esse pacto de amor 
é celebrado pelos cristãos em todos os 
sacramentos.
Padre Marcelo discorreu também sobre a origem 
do Matrimônio cristão. Percorrendo pelo Livro do 
Gênesis (Gn. 2, 18 e 24) lembrou aos presentes 

que o matrimônio é intrínseco à própria natureza 
humana, ou seja, é de direito natural. Ocorre, 
contudo, que essa inclinação natural do ser 
humano foi elevada à condição de sacramento 
por Jesus Cristo. Quem nos evidencia isso é São 
Paulo (Ef. 5, 21-33), quando traça um paralelo 
entre a união de Cristo e a Igreja e a união entre 
um homem e uma mulher, fazendo-nos concluir 
que aquela primeira união é uma realidade 
sobrenatural da qual o casamento humano é 
símbolo. Padre Marcelo asseverou ainda, que o 
consentimento feito na cerimônia de casamento é 
mais que um contrato, é uma verdadeira aliança, 
exatamente como aquela feita por Deus com a 
humanidade: uma nova e eterna aliança. Deriva 
disso tudo a razão da indissolubilidade do 
matrimônio: a união de Cristo com a Igreja é 
indissolúvel; logo, sendo o matrimônio cristão sua 
imagem, a união matrimonial é também 
indissolúvel.
Após fazer diversas considerações específicas 
sobre o tema e o Movimento das ENS, Padre 
Marcelo convocou os presentes a serem 
testemunhas das belezas e dos valores de amor 
do matrimônio cristão. Concluiu afirmando que o 
sacramento do matrimônio é um dom para a 
santificação e salvação dos esposos, porque sua 
pertença recíproca é a representação real, 
através do sinal sacramental, da mesma relação 
que há entre o Cristo e a Igreja.
Sagrada Família, rogai por nós!

Noite de Formação com Padre Marcelo

ENS

Aconteceu no  dia  27  de 
novembro de 2016, no salão 
paroquial da igreja de Nossa 
Senhora da Assunção, Cabo 
Frio, o Pré-EACRE, (Encontro 
Anual de Casais Responsáveis 

Iracema e José Carlos - Equipe 9 de Equipe) onde o sacerdote 
conselheiro do Setor, Padre 
Marcelo, fez a abertura do  
evento com as orações iniciais. 
Nosso casal responsável de 
Setor Jane e Jânio conduziu 
esse dia com muita sabedoria e 
discernimento, deixando todos 

muito à vontade para fazer 
perguntas. Os casais ligação 
também passaram os temas 
propostos com muita clareza.
O Pré-EACRE é o momento em 
que os casais responsáveis de 
equipe, principalmente os que 
estão sendo pela primeira vez, 
têm a oportunidade de ouvir e 
ser ouvido, onde são tiradas 
todas as dúvidas para que, 
quando a equipe for assumida, 
não se tenha dúvidas quanto ao 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a s 
atribuições a que lhes são 
conferidas, fazendo a unidade 
entre setor- equipe-ligação.

Pré-EACRE traz formação aos Casais Responsáveis de Equipes

Elimara e Eduardo - Equipe 10

No domingo, dia 11/12/2016, o nosso pároco, o  Padre 
Marcelo Chelles completou 23 anos de vida sacerdotal. Após a 
Missa a equipe de Liturgia preparou-lhe uma pequena 
recepção, mas o domingo foi repleto de belas homenagens. 

Rogamos todos os paroquianos, que Deus dê ao nosso 
pároco saúde e paz, cumule-o de bênçãos e conserve nele o 
entusiasmo pelo seu Ministério, que muitos frutos traz à nossa 
comunidade paroquial.  Parabéns, Padre Marcelo Chelles!

Padre Marcelo celebra 23 anos de sacerdócio
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