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Dona Nubinha vai deixar muitas saudades   (Pag. 6)  

Celebração da Missa dos Santos Óleos   (Pág. 12)

                         Será o Benedito?                 (Pag.13)

A Ressurreição de Jesus é a certeza que nos projeta para o céu!

Ágape fraterno encerra o Sábado Santo ( Pág. 9)

Toda a beleza e significado da Procissão do Fogaréu: 

RubensCampos

KKK e o Fogaréu!           (Pag. 15)

“E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo” (At 1,8)

1ª cena: Sacerdotes e Judas deliberam sobre a prisão de Jesus 2ª cena: À procura de Jesus, Judas leva os farricocos ao local da última ceia

3ª cena: Judas e os farricocos, à procura de Jesus, vão à casa de Lázaro, Marta e Maria 4ª cena: À procura de Jesus, Judas e os farricocos vão à casa de Zaqueu

5ª cena: Judas e os farricocos encontram a Samaritana que lhes fala da misericórdia de Jesus 6ª cena: Judas conduz os farricocos ao Horto das Oliveiras, onde Jesus é preso



2. A sabedoria das narrações bíblicas

65. Sem repropor aqui toda a teologia da 
Criação, queremos saber o que nos dizem 
as grandes narrações bíblicas sobre a 
relação do ser humano com o mundo. Na 
primeira narração da obra criadora, no livro 
do Genesis, o plano de Deus inclui a 
criação da humanidade. Depois da criação 
do homem e da mulher, diz-se que «Deus, 
vendo a sua obra, considerou-a muito boa» 
(Gn 1, 31). A Bíblia ensina que cada ser 
humano é criado por amor, feito à imagem e 
semelhança de Deus (cf. Gn 1, 26). Esta 
afirmação mostra-nos a imensa dignidade 
de cada pessoa humana, que «não é 
somente alguma coisa, mas alguém. É 
capaz de se conhecer, de se possuir e de 
livremente se dar e entrar em comunhão 
com outras pessoas».[37] São João Paulo 
II recordou que o amor muito especial que o 
Criador tem por cada ser humano «confere-
lhe uma dignidade infinita».[38] Todos 
aqueles que estão empenhados na defesa 
da dignidade das pessoas podem 
encontrar, na fé cristã, as razões mais 
profundas para tal compromisso. Como é 
maravilhosa a certeza de que a vida de 
cada pessoa não se perde num caos 
desesperador, num mundo regido pelo 
puro acaso ou por ciclos que se repetem 
sem sentido! O Criador pode dizer a cada 
um de nós: «Antes de te haver formado no 
ventre materno, Eu já te conhecia» (Jr 1, 5). 

Fomos concebidos 
no coração de Deus 
e, por isso, «cada 
um de nós é o fruto 
de um pensamento 
de Deus. Cada um 
de nós é querido, 
cada um de nós é 
amado, cada um é 
necessário».[39]
66. As narrações da 
criação no livro do 
Genesis contêm, na 
s u a  l i n g u a g e m 
s i m b ó l i c a  e 
n a r r a t i v a , 

ens inamentos  pro fundos  sobre  a 
existência humana e a sua realidade 
histórica. Estas narrações sugerem que a 
existência humana se baseia sobre três 
relações fundamentais intimamente 
ligadas: as relações com Deus, com o 
próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, 
estas três relações vitais romperam-se não 
só exteriormente, mas também dentro de 
nós. Esta ruptura é o pecado. A harmonia 
entre o Criador, a humanidade e toda a 
criação foi destruída por termos pretendido 
ocupar o lugar de Deus, recusando 
reconhecer-nos como criaturas limitadas. 
Este fato distorceu também a natureza do 
mandato de «dominar» a terra (cf. Gn 1, 28) 
e de a «cultivar e guardar» (cf. Gn 2, 15). 
Como resultado, a relação originariamente 
harmoniosa entre o ser humano e a 
natureza transformou-se num conflito (cf. 
Gn 3, 17-19). Por isso, é significativo que a 
harmonia vivida por São Francisco de Assis 
com todas as criaturas tenha sido 
interpretada como uma sanação daquela 
ruptura. Dizia São Boaventura que, através 
da reconciliação universal com todas as 
criaturas, Francisco voltara de alguma 
forma ao estado de inocência original.[40] 
Longe deste modelo, o pecado manifesta-
se hoje, com toda a sua força de destruição, 
nas guerras, nas várias formas de violência 
e abuso, no abandono dos mais frágeis, 
nos ataques contra a natureza.
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A VOZ DO PASTOR

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...

Segunda-feira: 7h30min - Matriz Histórica
Terça a Sexta-feira: 7h30min e 19h - Matriz Histórica    
Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar

 

Santas Missas

 Confissões: Terças-feiras: de 14h às 17h                                                  
                             Quartas-feiras: de 15h às 18h
                             Quintas-feiras: de 10h às 12h, e de 14h às 17h                  
                             Sextas-feiras: de 15h às 18h, e de 20h às 21h30min 
                             Sábados e Domingos: 30 minutos antes das Missas

Domingo: 8h30min, 18h e 20h - Matriz Auxiliar
Santíssimo: Aberto diariamente de 7h30min às 20h; Benção, quinta-feira às 18h  

Foto: Frederico Santa Rosa

O Senhor não está mais aqui! Que 
alegria experimentar a ressurreição 
de Jesus e celebrá-la na liturgia!

Nossa Paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção, teve a oportunidade de 
viver intensamente a Semana Santa. 
Todos nós que fizemos dessa 
Semana, uma semana de oração, 
ganhamos muito espiritualmente. 
Pois, as celebrações litúrgicas, não 
são simples recordações, mas são 
celebrações rituais, que atualizam o 
Mistério de Jesus Cristo para todos 
nós! Não é fazer lembrança do 
passado, mas é ser atingido pela 
Graça Salvífica de Jesus Cristo no 
hoje de nossas vidas.

E a maior e mais importante de 
todas as celebrações, na Semana 
Santa, é a Páscoa! A Páscoa do 
Antigo Testamento, onde um cordeiro 
do rebanho era imolado, celebrava a 
passagem da escravidão do Egito à 
liberdade. Essa Páscoa ganha um 
novo significado na Páscoa de Jesus 
Cristo, pois trata-se da “passagem” 
da morte para a vida.

Nada se dá por acaso na Sagrada 
Escritura. Ela é repleta de ricas 
simbologias. Assim, por exemplo, é a 
forma como São João Batista 
nomeou Jesus, chamando-o de 
“Cordeiro de Deus”. Exatamente na 
mesma hora, em que Jesus morre na 
cruz, os sacerdotes no Templo,    
sacrificavam o cordeiro da Páscoa                
antiga. A este cordeiro, não se            
quebrava nenhum osso (Ex 12,46).                 
E os acontecimentos da cruz, 
imediatamente, nos fazem entender, 
que Jesus é Cordeiro imolado. Nos 
diz a Sagrada Escritura, que depois 
da morte de Jesus, os soldados 
quebraram as pernas dos dois 
ladrões que estavam a seu lado. 
“Chegando, porém, a Ele, vendo que 
já estava morto, não lhe quebraram 
as pernas, mas um dos soldados 
abriu-lhe o peito com uma lança, e, 
imediatamente, saiu sangue e água” 
(Jo 19,34). Sim, meus irmãos, Jesus 
é o Novo Cordeiro da Nova Páscoa,  
de quem “não foi quebrado nenhum 
osso” (Jo 19,36). O sangue e a água 
apontam para a Igreja que nasce da 
Cruz de Cristo, cuja força salvífica é 
transmitida, particularmente, na água 
do  Bat ismo e  no  sangue da 
Eucaristia.

Vejam, meus irmãos, quanta graça 
no mistério de Cristo: é no batismo 
que tomamos parte em sua obra. É 
no batismo que nos tornamos 
cristãos; é da Eucaristia, que nos 
alimentamos todos os dias; é desse 
alimento que Jesus diz: “quem come 
minha carne e bebe o meu sangue, 
tem a vida eterna” (Jo 6,54).

Feliz Páscoa a todos! Sejamos 
todos testemunhas do ressuscitado. 
Amém!

VIVENDO A FÉ
   abril de 2017 3

Música Sacra Os valores da nossa Igreja - Parte XCI    
José Antunes GonçalvesMaestro Ruy Capdeville

 

A T E N Ç Ã O

Favor enviar a agenda e notícias de 
sua Pastoral ou Movimento até o dia 
15 de cada mês, para publicação no 

Senhores Coordenadores:

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

Os estilos das artes, literatura, pintura, 
escultura, música, etc., frutos da cultura do 
homem, vão se sucedendo, dialeticamente, 
após suas exaustões, em vista de parecer que, 
de um dado jeito, já se fez o máximo possível, 
restando só a decadência. Engraçado é que 
todas as artes marcham juntas nesta sucessão.
Pelo fim do século XIX, começo do século XX, o 
romantismo exacerbou-se em extremos de 
sentimentalismo e, coincidentemente ao mundo 
cultural, o mundo religioso também quis dar seu 
b a s t a  a  e s t a  d e c a d ê n c i a ,  q u e  e r a , 
particularmente, como dito, o sentimentalismo .
As relações do fiel com Deus mais compraziam 
ao fiel, às suas lágrimas, do que serviam ao 
estímulo do amor ao próximo, da dura 
obediência à Lei de Deus, da honestidade... O 
sentimentalismo parecia a muitos já satisfazer a 
todas as exigências de um bom cristão, grande 
engano, este. Foi quando o iluminado Papa Pio 
X chegou com seu “basta”. A lânguida música 
que tinha se apossado do canto dos fiéis, tinha 
que dar lugar a tal estilo de música sóbrio, 
elegante, que pudesse ser cantada, com prazer, 
por todos e não só pelos sentimentalistas. Mas, 
como fazê-lo? Com que composições, com que 
estilo, se supriria a necessidade de haver canto, 
mas não vir dependurado ao canto o enganoso 
sentimentalismo?
A única maneira parecia ser uma reeducação do 
gosto do povo cristão, estratégia, felizmente, 
encontrada na própria história da Igreja, o 
CANTO GREGORIANO, que, por sua beleza, 
sua sobriedade, sua espiritualidade, contava 
com tudo de conveniente à Liturgia. Já tínhamos 
o tesouro. Apenas devia ele ser ressuscitado. 
Um Mosteiro Beneditino, erigido em honra a 
São Pedro, numa antiga e impressionante 
Fortaleza, num fascinante Castelo da Idade 
Média, de antes do descobrimento do Brasil, 
situado em SOLESMES, não longe da cidade 
de Tours, Oeste da França, abrigava, 
coincidentemente, monges com especial 
talento musical, aos quais se agregaram outros 
monges músicos convocados de outros 
mosteiros. Foram eles incumbidos, pelo Papa 
Pio X, de uma pesquisa gigantesca, um 
verdadeiro trabalho de arqueologia, que 
restituísse à Igreja o tesouro do Canto 
Gregoriano, em grande parte esquecido. O 
gigantesco trabalho destes monges foi bem 
sucedido, e sobre este sucesso falaremos no 
próximo artigo.

Amados (as) Irmãos e Irmãs.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Para sempre seja louvado!
No momento em que estávamos escrevendo esta 

matéria, aproveitávamos para meditarmos sobre o 
tempo que vivíamos em nossa Igreja: “o tempo da 
quaresma”.

No relato anterior, já dizíamos: “quaresma”, tempo 
forte para nós, cristãos, católicos; oportunidade que a 
nossa Igreja oferece aos seus fiéis para a avaliação 
de sua caminhada e vivência espiritual. Tempo, 
também, para revisão de vida e arrependimento dos 
pecados cometidos; para reconciliação com os 
irmãos, e para pedir perdão. Tempo de penitência; de 
jejuns e orações. Tempo de renovar a paz com os 
irmãos e irmãs, e com nós mesmos. Precisamos, 
todos, de paz! Vida nova, com Jesus!

Assim, nesse tempo, a Igreja nos propõe, 
exercícios de fé: a começar pelas “vias sacras” às 
sextas-feiras meditadas nas subidas ao “Morro da 
Guia”, momentos de lembrarmos os sofrimentos da 
“paixão de Jesus Cristo”; oportunidade para 
lembrarmos, também, que ali, na Capela do Morro da 
Guia, Nossa Senhora da Guia, a Mãe de Jesus, faz 
sua morada, convidando-nos à sua visitação.

Aliás, acrescentamos: visitação, não somente nos 
momentos das “vias sacras”, mas, convidando-nos 
também a estabelecermos um calendário para 
costumeiras visitas à Capela para orações, 
especialmente a “reza do terço”, e porque não: 
ouvirmos palestras sobre a sua história.

Na verdade, não sabemos, se nós, os católicos, e 
dizemos: não somente os católicos, mas, irmãos 
cabo-frienses, se bem conhecem a história da Capela 
de Nossa Senhora da Guia, que remonta ao Século 
XVIII, posto que, construída no ano 1740, segundo os 
escritos. E, não por acaso, o belo local escolhido para 
a sua construção, o topo do Morro, estratégico para o 
visual de sua cidade.

Contam os histor iadores (Histór ico  dos 
Monumentos Religiosos de Cabo Frio; Anuário 500 
anos de História de Cabo Frio; Roteiro Marítimo de 
Cabo Frio – Clébio Gonçalves -  e outros).  Capela de 
Nossa Senhora da Guia, construída em 1740 por 
ordem da Câmara Municipal, com a interveniência 
dos Frades do Convento de Nossa Senhora dos 
Anjos, para suas orações naquele “outeiro”, e ali 
construída a referida “Capela” que passou a ser 
presença de símbolo religioso da cidade. Ainda, 
segundo escritos, em demonstração de respeito e 
consideração aos homens do mar, (pescadores e 
navegantes), a Capela foi construída no topo do 
Morro para proteger os que se aventuravam na 
imensidão marinha. Outros, ainda, para orientação 

aos navegantes. Contam, ainda, uma “lenda”, (lenda: 
tida como uma imaginação fantasiosa) sobre a 
existência de um “túnel” que ligava a Capela da Guia 
ao Convento de Nossa Senhora dos Anjos por onde 
os Frades Jesuítas faziam sua passagem para seus 
momentos de oração. Tudo, história, meus irmãos; 
minhas irmãs!

Mas, admitamos: a sua construção, ali, naquele 
local, não foi outro senão, o espírito e o zelo religioso 
dos primitivos “frades jesuítas” do Convento que já 
fora construído desde 1696 (Século XVII), antes da 
Capela, assim admitindo-se, a Capela como uma 
extensão do Convento, mais um templo de oração, e 
sem dúvida, com a aprovação das autoridades, à 
época, notadamente, Câmara Municipal, órgão que 
governava a cidade     

Assim, continuemos com nossas “vias sacras” e 
nossas romarias à Capela de Nossa Senhora da 
Guia, sacrifício de amor. Faz-nos “bem” mantermos 
nossa visitação à Sagrada Mãe de Deus, que no alto 
de sua morada está a contemplar e a velar por sua 
cidade e por seus filhos.

Finalizamos aqui este nosso relato, sem 
adentrarmos à história do passado, da nossa Igreja, 
como vínhamos fazendo, e ainda, apenas para 
lembrar, abordando os acontecimentos do ano 1971, 
mas, na verdade, acabamos por abordar a história da 
Capela do Morro da Guia, que, não deixa de ser 
“história do passado”.

Foto: Rubens CamposCapela de Nossa Senhora da Guia

Portanto, lembrando o vivenciar de nossa 
“quaresma”, preparemo-nos para uma “Santa 
Semana” da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e 
regozijemo-nos com a Grande Festa da Sua 
Ressurreição. Deus seja sempre Louvado!  Amém.
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No dia 08 de abril, aconteceu na Paróquia 
a celebração explicativa da Semana Santa 
para as crianças. Desde o início, todas 
estavam muito felizes e participativas, 
louvando com os seus ramos, enquanto 
algumas outras entravam representando os 
Apóstolos.

O coral das crianças (que sempre anima 
nesse horário) ficou responsável por todas 
as músicas da celebração. Logo após a 
proclamação do Evangelho, Padre Marcelo 
Chelles, explicou toda a história da 
salvação, começando pelo primeiro homem 
e mulher criados por Deus para o início da 
humanidade, Adão e Eva. Explicou que 
Deus, como Pai, deseja que todos estejam 
sempre ao lado d’Ele. Adão e Eva 
desobedeceram a Deus, e para refazer 
essa amizade desfeita pelo pecado, enviou 
Jesus, que salvou o homem através da 
cruz, onde foi morto para salvação de todos. 

Explicou, ainda, o Padre Marcelo, que a 
Semana Santa, época em que celebramos 
a paixão, morte e ressurreição de Jesus, 
começa no Domingo de Ramos. Os 
primeiros ramos foram de oliveiras, que 
produzem azeitonas, das quais se extrai o 
azeite, óleo usado para ungir todo 
sacerdote, profeta e rei. 

Jesus chamou os apóstolos para a 
celebração da última ceia, na noite de 

quinta-feira, já que havia chegado a hora 
que Ele morreria na cruz. A ceia era uma 
tradição dos judeus, que todo ano a 
celebravam para comemorar o dia em que 
Israel saiu da escravidão do Egito. Na ceia, 
Jesus também instituiu o sacerdócio, e nos 
deu o grande mandamento: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amei”.

Durante a explicação sobre a ceia, Padre 
Marcello detalhou sobre o corpo e a carne 
de Jesus, que foi servido de comida em 
forma de pão, “O Corpo de Cristo”. E sobre 
seu sangue, servido em forma de vinho, “O 
Sangue de Cristo”. “O Corpo e o Sangue 
de Cristo” são o verdadeiro alimento para a 
vida de todos.

Para representar a ceia de uma forma 
dinâmica, as catequistas distribuíram pão e 
suco de uva para todas as crianças. E 
assim, elas entenderam o real significado 
de Jesus como Corpo, Sangue, Alma e 
Divindade.

Depois do canto de aclamação ao Santo 
Evangelho, o Lava-Pés foi representado 
pelas crianças vestidas de apóstolos. 
Também foi explicado que ao terceiro dia 
Jesus ressuscitou, na madrugada de 
sábado para domingo, ou seja, Cristo 
venceu o pecado e a morte. A Páscoa nos 
tirou do pecado para a graça, e assim, a 
celebração foi finalizada, tendo cada 
criança recebendo um ovo de Páscoa 
como lembrança.

Malu Thomaz

Celebração da Semana Santa para as crianças

Aconteceu no dia 02 de abril, na 
Paróquia de São Jorge, em Praia Seca, 
um encontro de formação para os 
catequistas da nossa Comunidade. 
Estiveram presentes ministrando 
palestras, as Irmãs de Belém da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro. E, em 
um primeiro momento do encontro, 
foram destacadas as Diretrizes da 
Iniciação Cristã-Catecumenato Infantil 
e Adulto.

Já  no  segundo  momento  do 
encontro, foi discutido sobre o Ano 
Mariano/Jubileu – 300 anos da aparição 
da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, acompanhado dos 100 
anos das aparições em Fátima. Além 
disso, foi feita uma reflexão sobre a 

Carlos Alberto de Assis
carta do Arcebispo Metropolitano do 
Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, 
com o seguinte Lema: “Fazei tudo o 
que Ele vos disser” (Jo 2, 5).

A Catequese é responsabilidade da 
comunidade cristã, que precisa ter 
catequistas devidamente preparados 
para essa tarefa. Quem se dedica ao 
Ministério da Catequese,  deve 
conhecer e estudar os principais 
Documentos da Igreja destinados à 
praxe catequética, indispensáveis para 
a fidelidade à mensagem de Cristo e à 
doutrina da Igreja.

O encontro encerrou com a missa 
celebrada pelo vigário episcopal Pe. 
Marcelo Chelles e concelebrada pelo 
Pe. Nelson. Estiveram presentes no 
encontro catequistas da Pastoral do 
Batismo, Catequese Infantil e Crisma.

Notícias Pastoral da Catequese

Encontro de Formação para Catequistas
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Foto: Vânia Maria

A festa do Divino, como é feita em nossa Paróquia, 
tem origem em Portugal, ainda na época do império. O 
rei, nem sempre podendo visitar as Ilhas da Madeira e 
Cabo Verde, entre outros locais, durante as festas, 
enviava o “Imperador da Coroa”, que ia em seu lugar, 
levando a coroa para representá-lo. Nessas ocasiões, 
essas colônias portuguesas, ornamentadas com 
bandeiras e fitas pela comunidade, recebiam o enviado.  
Aproveitando o fato, a tradição da Igreja a transformou 
em: “Coroa do Cristo Rei”, encimada pela Pomba do 
Espírito Santo. As Bandeiras e Fitas espalhadas na 
comunidade passaram, então, a ser  símbolos do 
Espírito Santo. Assim, a festa do Divino é considerada 
uma das  mais antigas do País.

 Nossa Paróquia (a sétima mais antiga do País) tem 
em seu quadro de Pastorais e Movimentos, “Os 
Mordomos do Espírito Santo” que, durante os 
cinquenta dias que antecedem Pentecostes, visitam as 
famílias levando a Boa Nova do Evangelho.

 Sempre na Solenidade de Pentecostes, há um 
sorteio, no qual é escolhido o Imperador para a próxima 
festa. No ano passado, o escolhido foi senhor Francisco 
das Chagas, da comunidade São José – Peró -  como 
Imperador deste ano.

Todos os anos, toda a comunidade paroquial é 
convidada a participar deste movimento que faz o seu 

papel de evangelizar as famílias. “Ser um Mordomo do 
Espírito Santo é zelar, cuidar, ser um administrador do 
Espírito Santo. ” – diz Eliete dos Santos.

No domingo de Páscoa, o padre Marcelo enviou os 
mordomos com suas bandeiras para o trabalho de 
evangelização, até a Solenidade de Pentecostes. As 
atividades ficam mais intensivas, após a entrega das 
bandeiras para os seus devidos mordomos. Em cada 
comunidade, há entre quatro a seis pessoas com esse 
trabalho, que vai até o dia 26 de maio, último dia da 
novena de Pentecostes. “Somos vinte e cinco casais e 
o leque se abriu. O padre Marcelo convidou a 
comunidade e, hoje, temos solteiros e senhoras que 
abraçaram a causa.” – comenta Dorinha, também 
participante do movimento.

Muitos que um dia foram visitados pela bandeira,  
tornaram-se mordomos e mudaram sua vida para 
sempre:

“Comecei a minha vida na igreja com a novena de 
Pentecoste. Aqueles moldes simples de falar do 
Espírito Santo mudou a minha vida.  Me aprofundei na 
Igreja, participei do Encontro de Casais com Cristo e 
também fui Mordomo do Espírito Santo.  No ano em 
que, com a graça de Deus, fui escolhido como 
imperador, conversando com Marilene (minha esposa) 
e o padre João Luís (o pároco na época), passei o título 
para o Hilton Massa que já estava no movimento há 
muitos anos e já se encontrava bem idoso. Desde 
então, nunca fui desamparado quando clamei pela  

Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Ele acampou 
em minha alma e hoje eu O reverencio”.  Diácono Arildo 
Aguiar.

 As famílias que desejarem ser visitadas pelos 
Mordomos devem agendar, ligando para a secretaria 
paroquial ou se dirigirem à comunidade mais próxima 
de sua residência, deixando nome e telefone para 
contato.

“Há vinte anos somos Mordomos e, enquanto o 
Espírito Santo precisar de nós,  estaremos aqui para 
levar o Evangelho”. Dorinha e Nilson.

A partir do Domingo de Páscoa, visitarão as famílias: 
Comunidade Santa Clara: Maria Nazaré e Isaque – 

Tonzinho e Anelise - Vicente e Maria José – Weslley e 
Mayara

Comunidade São Benedito e Santa Izabel: Jorginho e 
Penha Margarete – Janilce e Sandra – Ivison e Neusa

Comunidade Rainha da Paz: Nilson e Maria das 
Dores – Edson e Monica 

Comunidade de Sant'Anna: Manoel e Luciene – Luiz 
Carlos e Fatima – Atila e Sherlla 

Comunidade São Pedro: Epifânio e Ana Marta – 
Jefferson e Magali – Paulo e Ângela

Comunidade São José: Chagas e Fátima – José 
Alves e Maria do Socorro – Pedro e Cristina 

Centro – Alexandre e Heloísa – Celso e Ângela
Além dos casais, agora também temos os que 

apoiam: Vania Maria – Luciana Odila, Zenilda Macabu – 
Nilo Sergio – Maria Aparecida – Osley 

Maria Lúcia Menezes

“De repente,
 veio do céu um ruído

 como se soprasse
 um vento impetuoso”.

(At 2)

Festa do Divino é considerada uma das festas mais antigas do país
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Como um exército em ordem de batalha, 
membros ativos e auxiliares se reuniram no 
último dia 25 de março, na Igreja Matriz 
Auxiliar Nossa Senhora da Assunção, onde 
foi realizada a tradicional “Festa da ACIES”: 
solenidade anual, em que católicos 
legionários renovam o “Compromisso de 
Fidelidade à Nossa Senhora”.

A cerimônia, dirigida pelo presidente do 
Comitium Nossa Senhora da Assunção, 
Carlos Augusto Xavier, popular Guto, foi 
iniciada com as orações da Tessera, cujo 
Terço narrou os mistérios gozosos. Cânticos 
em homenagem à Virgem Maria também 
foram entoados.

Posteriormente, o Diácono Arildo proferiu 
a alocução, na qual foi  enfatizada a 
importância de cada um dos presentes 
como ser humano: na família, como membro 
da Igreja, como legionário ...enfim; como 
cristão propagador do evangelho de Jesus. 
O momento de suma importância, por 
contribuir para uma reflexão de todos, teve 
como  ponto  a l to  a  “Adoração  ao 
Santíssimo.” Ao  querido Diácono, o  sincero 
agradecimento de todos os membros da 
Legião de Maria. 

Com um toque no “Vexillum Legionis” 
(estandarte da Legião de Maria) que se 
encontrava no altar,  ao lado da imagem de 
Nossa Senhora das Graças, legionários 
enfileirados dois a dois fizeram o seguinte 
juramento: “Eu sou todo vosso, minha 
rainha e minha Mãe, e tudo quanto tenho 
vos pertence.” 

Com as orações finais da Tessera 
(folhinha de orações da Legião) e proferindo 
mensagem de consagração  à Nossa 
Senhora, a solenidade foi encerrada. 
Legionários felizes e jubilosos entoaram o 
hino da Legião de Maria, cujo refrão 
reverencia a Mãe de Jesus, por meio dos 
seguintes versos: “É a Virgem é a Mãe 
legionária/ É Maria rainha do céu/ Que 
nos faz ser a luz missionária/ Para o 
mundo levar até Deus...”

Que no próximo ano todos os legionários 
possam  se reunir novamente, para a 
realização de mais uma “Festa da ACIES”. 

Zenilda Soares Lima Cardoso
Membro Oficial da Legião de Maria

Dona Núbia, Nubinha, tia Nubinha, Vó 
Nubinha.. .  não importa  como a 
chamavam... Era sempre com carinho de 
mãe, avó e, mais recentemente, bisavó, 
que a querida Nubinha atendia todos que 
a procuravam.

Filha de Deodoro Azevedo e Núbia 
Figueiredo, Núbia Azevedo nasceu em 
12 de setembro de 1928, na cidade de 
Cabo Frio. Em 1950, casou-se com 
Marcos Azevedo e tiveram três filhos: 
Marco Antônio, Maria Tereza e Sérgio.

Ainda solteira, começou a se dedicar à 
igreja, fazendo parte de associações e 
irmandades. Junto com sua amiga Julita, 
Nubinha foi pioneira na distribuição dos 
pãezinhos de Santo Antonio. Durante 
muitos anos, foram juntas ao Rio de 
Janeiro para participar das missas no 
Convento de Santo Antonio. Aos 
poucos, as duas começaram a 
distribuição de pães em nossa igreja. 
Com o passar dos anos, a tradição 
cresceu e a responsabilidade passou 
a ser da Paróquia, que sempre 
contou com a ajuda valiosa de Dona 
Nubinha.

Nubinha sempre gostou de 
aprender com o exemplo das 
pessoas mais velhas, e foi assim que 
aprendeu a confeccionar toalhas para os 
altares, a arrumá-los semanalmente e a 
cuidar da Capela do Santíssimo com 
flores e  toalhas bem lavadas e 
engomadas.

Ao lado do marido Marcos, do irmão 
Mauro (músico e regente) e da também 
saudosa Cacilda Santa Rosa (organista), 
fez parte do Coro Santa Cecília, que 
abrilhantava as missas solenes em Cabo 
Frio e as festas de Arraial do Cabo e de 
São Pedro da Aldeia. Um grupo menor, 
liderado por seu irmão Mauro e por ela, 
cantava nas missas dominicais da capela 
de Santa Izabel, e num dos horários de 
missa da paróquia.

Nubinha também gostava muito de 
visitar os doentes e necessitados. Para 

eles, sempre levava uma palavra amiga, 
uma oração, além de ajuda material. 
Junto com um grupo de amigas começou 
a visitar as enfermarias do Hospital Santa 
Izabel. Quando as irmãs franciscanas 
tomavam conta do hospital, foram muitas 
as campanhas para doação de lençóis, 
panelas, cobertores, enxovais de 
bebês... Era com orgulho que Nubinha 
fazia parte da Irmandade de Santa 
Izabel, participando até seus últimos dias 
de vida das reuniões da diretoria e 
assembleias.

Para Tereza Azevedo, filha de 
Nubinha, a paixão da mãe era a 
Irmandade do Santíssimo Sacramento. 
“Ah! Como ela amava essa Irmandade e 
como se sentia responsável em dar 
continuidade a essa instituição, não 
deixá-la morrer... Aqui foram realizados 
muitos serviços,  ganhou muitas 
amizades, conviveu com tantos irmãos 
que ficaria difícil citar nomes para não 
cometer a injustiça do esquecimento”.

Tereza Azevedo conta que Nubinha e 
alguns membros da Irmandade, há 
muitos anos, formaram um grupo de 
oração que visitava famílias de pessoas 
idosas ,  doentes ,  ou  em  da tas 
comemorativas, para realizar orações e 
louvores em família. Foram pioneiros e 
as pessoas ligavam para deixar os 
nomes para receber as visitas.

Outra grande paixão de Nubinha era a 
Semana Santa. Foi através dela e de 
outros membros da Irmandade que teve 
início, na sexta-feira da paixão, ao que 
hoje conhecemos como a encenação da 
Paixão de Cristo. Os personagens se 
apresentavam na frente da Igreja e 
depois, participavam da procissão do 
Senhor morto.  Atualmente, Nubinha se 
dedicava aos ensaios do Anjo Cantor e 
das Eús, que eram realizados em sua 
casa, onde esse grupo se arrumava e 
saía para a procissão.

Dona Nubinha também fazia parte da 
equipe de visitas da Irmandade e, junto 
com outros membros dessa equipe e de 
outras  pessoas  da  comunidade 
paroquial, visitava doentes com a 
bandeira do Espírito Santo, além de 

Legião de Maria
Fiéis se reúnem para a Festa a ACIESvisitar o Hospital da Criança, a Creche 

Casa de Maria e o Hospital da Mulher.
São famosas em nossa comunidade 

paroquial as campanhas que Nubinha e 
suas amigas da Irmandade realizavam. 
As doações para os enxovais de bebês 
eram guardadas em sua casa, onde com 
muito carinho e zelo eram separadas e 
preparadas para doação. “Se Deus 
quiser, esta campanha vai continuar, pois 
era com muita alegria que a equipe se 
reunia e saía com as bolsas de doação”, 
conta Tereza.

A festa de Nossa Senhora da 
Assunção, Padroeira de nossa cidade 
também ocupava boa parte do tempo de 
Nubinha. No início, além da parte 
religiosa, Nubinha também trabalhava 
nas barracas de comida e de prendas. 
Na véspera da festa, ficava à noite 
participando da arrumação da imagem. E 
como sofria com as descidas e subidas 
de Nossa Senhora do altar! De padre 
João Luiz, pároco na época, ganhou o 
título de “Guardiã de Nossa Senhora da 
Assunção”.

Uma das grandes preocupações de 
Dona Nubinha era manter viva as 
tradições da nossa Igreja. Nubinha 
liderava e agregava, sempre procurando 
minimizar os problemas e acomodar as 
dificuldades que apareciam.

Era uma pessoa atualizada com o 
mundo, sempre atenta às notícias de 
Cabo Frio e do Brasil. Gostava de ler 
e conversar sobre tudo. Exerceu sua 
cidadania através do voto até ano 
passado.

Em 2015, recebeu a Comenda 
comemorativa pelos 400 anos da 
Paróquia  Nossa  Senhora  da 
Assunção.

Foi apaixonada e dedicada ao 
Tamoyo Esporte Clube,  onde 
também prestou serviços e foi 
solidária com todos que dela 

precisaram, testemunhando sua 
religiosidade e sua missão de cristã em 
todos  os  ambientes  dos  qua is 
participava.

Em 2013, foi agraciada com a Medalha 
Tiradentes, maior condecoração da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio, 
em virtude do trabalho social que 
realizava.

Figura muito amada e conhecida por 
todos em Cabo Frio, Núbia Azevedo, um 
verdadeiro exemplo de mãe, avó e 
bisavó, faleceu no último dia 5 de abril, 
aos 88 anos, deixando um grande vazio 
em nossa comunidade paroquial. Afinal, 
como bem disse o Padre Antônio Paes 
Júnior, capelão da Capela de Santa 
Izabel: “Nubinha faz parte de uma raça 
de católicos em extinção”

Laura Azevedo

Dona Nubinha, uma vida dedicada à família e à Igreja
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Aconteceu no final de semana, 
dos dias 1º e 2 de abril, a 47ª 
Romaria Nacional dos Vicentinos, 
ao Santuário de Nossa Senhora 
A p a r e c i d a  ( S P ) ,  c o m  a 
participação de muitos fiéis da 
Conferência São Domingos 
Sávio,  da Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção, de Cabo 
Frio. O Centro de Eventos Padre 
Vítor Coelho de Almeida acolheu 
a Festa Regulamentar que, além 
de homenagear o confrade 
Antonio Frederico Ozanam 
(fundador da Sociedade de São 
Vicente de Paulo-SSVP), é a 
oportunidade que os confrades e 
consórcios têm de renovar o 
compromisso de servir aos 
Pobres. O diferencial de 2017, 
quando se comemoram os “400 
anos do carisma vicentino”, é que 
participaram das celebrações 
membros da Família Vicentina 
(instituições inspiradas em São 
Vicente de Paulo).

Os representantes dos cerca 
de  20  Ramos  da  Famí l ia 
V i c e n t i n a ,  n o  B r a s i l , 
apresentaram a festa. Além de 
valorizar a Família Vicentina, a 
integração entre os Ramos é uma 
forma de somar esforços na 
erradicação da miséria, agindo 

dentro do biênio temático da 
SSVP: 'Contra as pobrezas, agir 
juntos'. “Somando forças somos 
mais efetivos nos trabalhos de 
M u d a n ç a  d e  E s t r u t u r a s 
(promoção social). Peço à Mãe 
Aparecida que nos ajude a 
sermos fiéis e comprometidos 
neste projeto de Mudança 
Sistêmica; que possamos fazer 
de fato a diferença na vida dos 
menos favorecidos”, comentou, 
emocionada,  a  presidente 
nacional da Sociedade, consórcia 
Emíl ia  Fernandes Figueiró 
Jerônimo.

O coordenador da Família 
Vicentina no Brasil, padre Joelson 
Sotem (Congregação da Missão), 
também enalteceu a importância 
do agir em conjunto, além de ler 
uma carta enviada pelo padre 
Tomaž Mavrič, que é considerado 
hoje o sucessor de São Vicente, 
por gerenciar a ordem fundada 
pelo santo. O religioso relembrou 
no texto que a exemplo dos 
vicentinos brasileiros, São Vicente 
e Ozanam tinham também o 
hábito de fazer peregrinações a 
Santuários Marianos. Em forma 
de oração, padre Tomaz pediu: 
“Que se reavive em vocês o 
espírito de Jesus Cristo e, 
imitando a São Vicente e a 
Frederico Ozanam, deem as 
mãos a Maria, nossa Mãe, não só 
os membros da Sociedade de 

São Vicente de Paulo do Brasil, 
mas   os  membros  des ta 
maravilhosa Sociedade no 
mundo inteiro, a fim de que o 
amor, o respeito e o cuidado da 
vida sejam para todos uma tarefa 
comum”. 

Houve uma palestra feita pela 
Irmã Carolina Mureb, Filha da 
Caridade, que é nascida em 
Cabo Frio e apresentou o tema 
“400 anos do Carisma Vicentino”. 
A religiosa aconselhou: “O nosso 
coração precisa estar com os 
Pobres e, não, ocupado com 
superficialidades e aparências, 
preocupado em aparecer em 
vitrines de vaidade. Vicente de 
Paulo recusou o conforto nos 
Palácios de Paris para ir de 
encontro aos Pobres, e nós 
precisamos seguir Seus passos ”.  

O presidente-geral da SSVP, 
confrade Renato Lima de Oliveira, 
primeiro brasileiro a assumir esta 
posição em nível internacional, 
em sua mensagem, recomendou: 
- “Nós só entraremos no céu se 
trabalharmos pelos Pobres, 
porque são Eles quem vão abrir 
as portas do paraíso para nós. 
Sejam ativos em Conferências, 
Conselhos e Obras. Isto é ser um 
bom vicentino.

No domingo, a Romaria foi 
encerrada com a celebração da 
Santa Missa, às 10h, na Basílica 
Nacional.

O  b i s p o  D o m  C a r l o s 
Chacorowski  ressaltou,  na 
homilia, a importância do trabalho 
d o s  v i c e n t i n o s  n o 
desenvolvimento social do país. 
“O Carisma Vicent ino  é  a 
misericórdia do Pai que se 
encarna em Jesus e se põe em 
ação por meio dos vicentinos“. 
Concluiu: “É profunda a distância 
da realidade dos Pobres com o 
reino que Jesus deseja para Eles. 
Os vicentinos são intermediários 
deste processo, lutando para que 
tenham uma vida de abundância”.

Romaria Nacional dos Vicentinos ao Santuário de Aparecida

Texto adaptado da 

Redação da SSVPBrasil

A devoção às “Sete Dores de Maria” teve origem, de modo 
especial, na “Ordem dos Servitas”, ou Servos de Maria. 
Compõe-se de sete partes ou séries de grãos, cada uma 
formada de um Pai-Nosso e sete Ave-Marias em honra das 
“Sete Dores da Santíssima Virgem”.

A Igreja Católica nos ensina a meditar as “Sete Dores da 
Virgem Maria”, os momentos cruciais, martirizantes, que ela 
viveu ao lado de Jesus. Ele sofreu a Paixão, ela sofreu a 
compaixão. Por tudo o que ela sofreu por amor de Seu Filho 
amado e por nós, a Igreja a tem como a Consoladora dos Aflitos. 

Sendo assim, a procissão das Sete Dores de Nossa Senhora 
aconteceu na quarta feira, dia 12 de abril, depois da Santa Missa 
na Capela de Sant'Ana, no bairro Vila Nova, a fim de 
relembrarmos os momentos agonizantes de Nossa Senhora.

No século XV, o século que conheceu a grande cintilação da 

devoção a Nossa Senhora das Sete Dores, foi que surgiram os 
mais tocantes testemunhos dessa devoção nas artes. 

Santo Afonso Maria de Ligori, Doutor da Igreja, em seu livro 
"Glórias de Maria Santíssima", diz: "Se é certo que todas as 
graças que Deus nos concede, como eu tenho por certo, 
passará pelas mãos de Maria, também tenho por certo de que 
só por meio de Maria poderemos esperar e conseguir a sublime 
graça da perseverança final. E, certamente, a conseguimos, se 
confiadamente a pedimos sempre a Maria, suplicando-lhe por 
intermédio de suas benditas dores. Pobres daqueles que se 
afastam desta defesa e deixam de ser devotos de Maria e de se 
encomendar e Ela em todas as suas necessidades. Perca uma 
alma a devoção a Maria e logo ficará em trevas. Ai daqueles que 
desprezam a luz deste sol”.

A Comunidade de Sant’Ana
relembra em Procissão as
Sete Dores de Nossa Senhora

Carlos Alberto de Assis
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O Tríduo Pascal que acabamos de 
celebrar em nossa comunidade 
paroquial foi, como sempre, marcado 
por uma grande riqueza litúrgica, que 
envolveu todos os paroquianos numa 
aura de intensa espiritualidade e de 
amor fraterno ao redor do altar. 

Na Quinta-Feira Santa, celebramos a 
Missa Vespertina da Ceia do Senhor, 
recordando o imenso amor de Deus por 
nós,  evidenciado nos dons da 
Eucaristia e do Sacerdócio. São João 
afirmou em seu evangelho a respeito 
desta noite santa: "Sabendo Jesus que 
havia chegado o tempo em que 
deixaria este mundo e iria para o Pai, 
tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim" (Jo 13,1). 

De fato, na noite em que Nosso Senhor 
mais foi humilhado, ao ser vendido por 
um dos seus discípulos pelo preço de 
30 moedas de prata, Ele manifestou o 
Seu eterno amor por nós de maneira 
mais explícita, deixando-nos Seu 
Corpo e Seu Sangue como alimento e 
os apóstolos como ministros desse 
augusto sacramento, que nutre a Igreja 
através dos séculos. Outro momento 
importante que revivemos nesta 
celebração foi o ritual do lava-pés, 
gesto sublime através do qual Jesus 
nos ensinou que toda autoridade 
encontra plenitude no serviço e que, 
para os critérios de Deus, o maior é 
aquele que serve. Doze membros de 
nossa comunidade foram escolhidos 
para que, conforme previsto na liturgia, 
nosso pároco repetisse a lição de 
humildade deixada por Jesus. 

Durante a madrugada, estivemos em 
vigília com o Senhor no Santíssimo 
Sacramento, fazendo memória das 
últimas horas de Sua vida terrena e 
acolhendo de coração todos os frutos 
espirituais que nos foram concedidos 
nestas horas tão preciosas. Nossos 
movimentos e pastorais se revezaram em 
vigília até a manhã do dia seguinte, 
quando partimos para uma comovente 
procissão, que todos os anos nos traz à 
memória as palavras de São João 
Crisóstomo: “Quem estivesse no Calvário, 
veria dois altares, onde se consumavam 
dois grandes sacrifícios; um era o corpo de 
Nosso Senhor Jesus Cristo; o outro, o 
coração de Nossa Senhora”. Presenciar 
ritualmente a dor do encontro entre Nosso 
Senhor dos Passos e Sua aflita Mãe é 
uma  propíc ia  ocas ião  para  nos 
lembrarmos da presença maternal de 
Maria, por vezes ignorada, na vida de 
cada cristão. Assim como permaneceu 
firme como uma coluna no Calvário, 
Nossa Senhora está sempre de pé em 
nossas tribulações, nos acudindo com 
amor e apontando o caminho de Seu 
Divino Filho, o Senhor Jesus. Ao final, Pe. 
Marcelo, nosso pároco, nos brindou com 
uma belíssima meditação. Às três da 
tarde, vivenciamos com profunda piedade 
a Celebração da Cruz, que recorda o 

sacrifício de Nosso Senhor no Calvário. 
“Com efeito, ele foi transpassado por 
causa das nossas próprias culpas e 
transgressões, foi esmagado por conta 
das nossas iniquidades; o castigo que nos 
propiciou a paz caiu todo sobre ele, e 
mediante suas feridas fomos curados” (Is 
53, 5).  Como verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem, Jesus abraça nosso 
maior temor, a morte, como escreve 
Joseph Pieper: “A mais grave e profunda 
de todas as feridas é a morte. Até as 
feridas não mortais são imagens da morte. 
Vislumbramos como que um reflexo dela. 
Por isso a fortaleza está sempre referida à 
morte, para a qual nem por um instante 
deixa de olhar de frente. Ser forte é, no 
fundo, estar disposto a morrer”. Sabemos 
que nada é assumido pelo Verbo sem ser 
redimido. Desta forma, Jesus acolhe a 
morte para nos salvar (“por Sua morte, a 
morte viu o fim...”). A paixão do Cristo é a 
nossa libertação. Após a celebração, 
ouvimos com fé o tocante “Sermão das 
Sete Palavras”, proferido por nosso 
vigário, Pe. Matheus, e saímos em 
procissão. A Sexta-Feira Santa terminou 
com a tradicional e belíssima encenação 
da Via-Sacra, organizada com esmero por 
tantos irmãos paroquianos e assistida com 
intensa emoção por milhares de pessoas 
no Largo de Santo Antônio. 

Vitor Gomes Coelho Júnior
professor e catequista

A Comunidade celebra o Tríduo Pascal envolvida em aura de intensa espiritualidade e amor fraterno ao redor do altar
Missa da Ceia do Senhor e ritual do lava-pés As Celebrações da Sexta-feira da Paixão 

 No Sábado, participamos 
durante o dia do grande 
s i l ê n c i o  f ú n e b r e  d o s 
discípulos, vencido somente 
na noite santa pela alegria do 
“Aleluia”, do cântico novo, do 
anúncio  do  tr iunfo  do 
Ressuscitado. Cristo, nossa 
v ida,  venceu  a  morte           
e está vivo. A morte não      
O  consegu iu  de ter.  A 
Ressurreição de Jesus é a 
certeza que nos projeta em 
direção ao céu. Ele é nossa 
páscoa.  Durante a missa, 
acolhemos nossos irmãos 
mais novos na fé, que, tendo 
completado o catecumenato, 
receberam naquela noite      
o  bat ismo,  a  pr imeira 
comunhão e a crisma. 

Após a celebração da 
vigília pascal, percorremos 
as ruas do centro de nossa 
cidade proclamando nossa 
fé na Ressurreição de  
Jesus. Como família de 
Deus, encerramos nossa 
inesquecível noite com o 
Ágape fraterno. 

Para nós, a Páscoa não é 
só mais uma data festiva que 
se repete todos os anos. É o 
acontecimento central de 
nossas vidas, que enche de 
sentido nossa missão no 
mundo: “e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém, 
em toda a Judéia e Samaria 
e até os confins do mundo” 
(At 1,8). 

Aleluia!

RubensCampos
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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. 

Que calor ! 
Ar Condicionado

Participe da campanha

Convidamos você a participar de um dos nossos 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: 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.
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.

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

C O N V I T E

A Super Região Brasil, responsável nacionalmente 
pelo Movimento das Equipes de Nossa Senhora, 
convidou todos os equipistas para o 4º Dia Nacional de 
Orações pela causa de canonização do Padre Henri 
Caffarel, no último dia 19 de abril, quarta-feira, em 
comemoração ao aniversário de 87 anos de sua 
ordenação.

Em nosso Setor, os equipistas foram convidados a 
participar da Santa Missa das 19 horas, na intenção da 
causa, a qual foi celebrada pelo Padre Nelson Siqueira. 

Foram duas as razões que levaram as Equipes de 
Nossa Senhora a pedir a abertura da causa de 
beatificação: primeiro, a sua reputação de santidade, e 
depois, o conteúdo universal de sua mensagem sobre o 
casamento. Para o fundador do Movimento das 
Equipes de Nossa Senhora, falecido em 18 de 
setembro de 1996 e considerado um profeta para o 
nosso tempo, o casamento é um caminho de santidade. 
Superada a primeira etapa do processo de 
beatificação, em Paris, uma nova etapa foi aberta na 
Congregação para a Causa dos Santos em Roma. 

NotíciasENS

No dia 27 de março, o MCC realizou a primeira 
Escola Vivencial do ano. Irmã Kerlúcia foi a 
palestrante convidada e, com muita didática e muito 
carinho, falou sobre a Campanha da Fraternidade 
2017, que tem como lema: “Cultivar e guardar a 
criação”, um alerta para o cuidado da Casa Comum, 
de modo especial dos biomas brasileiros.

Em sua mensagem, Irmã Kerlúcia exortou os 
cursilhistas a uma “conversão ecológica” e enfatizou 
a importância de tratarmos com respeito e cuidado os 
nossos biomas – Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Caatinga, Pampa e Pantanal.

F o i  u m  m o m e n t o  d e  a p r e n d i z a d o  e 
confraternização, que terminou com um delicioso 
lanche compartilhado.

Laura Azevedo

Notícias MCC
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VIVENDO A FÉ

No dia 3 de abril, o grupo de oração 
“Amigos na Fé” realizou a Via Sacra nas 
dependências do prédio onde a maioria 
dos componentes do grupo reside. 

Essa é mais uma ação inovadora do 
grupo de oração que se originou nas 
novenas de Natal de 2014, e segundo 
sugestão do padre Marcelo Chelles 
seriam celebradas nas casas, de modo 
que evangelizassem um maior número 
de pessoas, cresceu, frutificou e 

permanece ativo no espírito missionário 
de aprender e divulgar o Evangelho de 
Jesus Cristo.

“Foi um momento de profunda fé. As 
portas dos apartamentos foram as 
estações da via sacra. Subimos 
escadas cantando e rezando. É o 
segundo ano que juntos vivemos os 
passos de Jesus rumo ao calvário”. 
Disse Elizabeth Pessanha, uma das 
fundadoras do grupo.

Grupo de oração inova e realiza Via Sacra nas dependências de prédio

No dia 11 de abril, após o último 
encontrão do EAC, sob o tema 
da Quaresma, o núcleo dirigente 
do movimento dirigiu-se à 
Capela do Hospital Santa Isabel 
para uma Adoração diante do 
Sant íss imo  Sacramento , 
entregando a Deus a escolha do 
santo padroeiro do VIII EAC, 
que acontecerá nos dias 20 e 21 
de maio, na Casa de Maria. 
A providência divina não tardou 
e, no dia seguinte, o Padre 
Matheus Pigozzo, que sequer 
sabia da intenção do núcleo 
dirigente, nas missas que 
celebrou, citou o exemplo do 
jovem santo mexicano, São 
José Luis Sánchez del Río, 
canonizado em 16 de outubro 
de 2016, pelo Papa Francisco. O 
santo, que morreu mártir antes 
dos 15 anos, deu a vida por sua 
fé na guerra dos Cristeros. É 
uma história real que muitos 
cristãos não conhecem.
E r a  a  r e s p o s t a  q u e  o s 
Coordenadores necessitavam e 
foi assim que o VIII EAC – Cabo 
Frio ganhou um padroeiro 
retratado de calça jeans, muito 
identificado com o jovem cristão 
de nosso tempo.

O Lema a ser desenvolvido no 
EAC será “Vós sois o sal da 
terra...  Vós sois a luz do 
mundo...” (Mt 5, 13-14). “Quem é 
você se não se levanta e se põe 
de pé, para defender aquilo em 
que acredita?”, dizia o santo 
padroeiro, testemunho de quem 
foi sal da terra e luz do mundo.  
Quem fo i  São  José  Luis 
Sanchez Del Rio?
Em 1925,  o  Papa Pio  XI 
escreveu a Encíclica “Quas 
Primas”, e instituiu a festa de 
Cristo Rei do Universo no último 
domingo do Ano Litúrgico. O 
Papa queria abrir os olhos dos 
cristãos para que escolhessem 
Jesus e não as ideologias 
s o c i a l i s t a s  q u e  j á  s e 
espalhavam, na época.
Em 1926, um governo ditador e 
socialista empreendeu no 
M é x i c o  u m a  i m p l a c á v e l 
perseguição religiosa contra a 
Igreja Católica. Confiscaram 
Igrejas, proibiram celebrações, 
muitos padres e leigos foram 
martirizados,  gerando a reação 
católica, chamada de Guerra dos 
Cristeros.
Caso impressionante foi o do 
menino José Luiz Sánchez del 
Río, que aos 13 anos, após ouvir 
o seu pároco dizer que havia 
muitos católicos mártires, 
preferindo dar a vida para não 
renegar a fé, sentiu em seu 
coração um ardor, e indagou se 
um menino também podia ser 
mártir.
– “Mas mamãe, nunca foi tão 
fácil ganhar o Céu como agora! 
Não quero perder a ocasião” - 
d i s s e  p a r a  c o n s e g u i r  a 
permissão dos seus pais para se 
juntar ao exército Cristero. Ainda 
precisou convencer o general 
Prudencio Mendoza a aceitar o 
seu ingresso, dizendo com 
coragem: – “Vim para morrer por 

Cristo Rei”! 
Por ser menor, José levava à 
frente dos revolucionários, um 
estandarte com a imagem da 
Virgem de Guadalupe. Numa 
dura batalha, o general dos 
cristeros teve o cavalo atingido. 
José lhe disse: “General, aqui 
está meu cavalo, salve-se o 
senhor, mesmo que me matem! 
Eu não faço falta, o senhor, sim”. 
José Luiz Sánchez del Río 
acabou capturado.
Na intenção de fazer com que o 
menino renunciasse sua fé, 
descamaram a planta de seus 
pés e o obrigaram a caminhar 
descalço por cerca de quatorze 
quilômetros. Nos momentos em 
q u e  a s  d o r e s  l h e  e r a m 
insuportáveis, o menino bradava 
em voz alta: “Viva Cristo Rey e a 
Virgem de Guadalupe"!
Os soldados fizeram com que a 
sua mãe lhe escrevesse uma 
carta pedindo para que ele 
abjurasse da fé católica. José 
Luiz, porém, respondeu pedindo 
à mãe resignação à vontade de 
Deus. – “Eu morro muito feliz 
porque no fim de tudo isto, morro 
ao lado de Nosso Senhor. Não te 
aflijas pela minha morte, que é o 
que me mortifica ".
Ao pedir ao Capitão para ser 
fuzilado com os braços em cruz, 
recebeu um tiro na cabeça. 
Ferido, José colheu com sua 
mão direita o sangue que lhe 
escorria pelo pescoço, traçou 
com ele uma cruz na terra e 
prostrou-se em cima dela, em 
sinal de adoração.
Assim, dia 10 de fevereiro de 
1928, a alma do menino, que 
estava prestes a completar 15 
anos, subiu ao Céu e foi 
recebida com júbilo por seu 
querido Cristo Rei  e sua 
amadíssima Mãe, a Virgem de 
Guadalupe.

Rubens Campos

São José Luis Sanchez del Rio, padroeiro do VIII EAC - Cabo Frio

Realizou-se nos dias 25 e 26 
de março, na Casa de Maria, um 
encontro para jovens casais 
p romov ido  pe la  Pas tora l 
Familiar, Setor Pós-Matrimonial, 
sobre sexualidade e afetividade.

 Foram trabalhados temas 
como: vocação, teologia do 
c o r p o ,  a  v e r d a d e  d a 
sexualidade, o esposo e a 
esposa cristãos, a unidade do 
casal e a vinda dos filhos, educar 
para a sociedade e para o céu.

A s  p a l e s t r a s  f o r a m 

ministradas por pessoas e 
casais de Niterói e região, 
além do Padre Matheus, que 
coordenou a realização do 
evento. Além de palestras, 
realizaram-se  dinâmicas, 
g r u p o s  d e  d e b a t e  e 
Adoração ao Santíssimo 

Sacramento. O encerramento 
ocorreu na missa das 18 horas de 
domingo, na Matriz Auxiliar de 
Nossa Senhora da Assunção.

O encontro objetivou dar uma 
formação espiritual, moral e 
doutrinal, preparando os casais 
para a vivência cotidiana e o 
serviço Pastoral.

Temos a certeza de que Deus 
realiza maravilhas na vida de 
todos nós. Louvado seja o Nosso 
Senhor Jesus Cristo por este 
encontro!

Notícias

Pastoral Familiar

http://secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
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Durante a semana Santa, mais precisamente no dia 11 
de abril, na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em 
Bananeiras, foi realizada a Missa dos Santos Óleos. Em 
nossa liturgia católica, são utilizados três óleos, a saber: 
dos Catecúmenos, dos Enfermos e do Crisma.
De onde vem o uso religioso do óleo? Vem da própria 
Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento, quanto 
no Novo Testamento.
Mas para falar do seu uso no sentido religioso, 
devemos, primeiro, lembrar-nos de seu uso no sentido 
profano, pois, daqui, sai um importante aspecto, que 
ganhará, maior valor, no sentido religioso: trata-se do 
uso do óleo por parte dos guerreiros. Antes das 
batalhas, os guerreiros tinham seus corpos untados 
com óleo, a fim de não serem seguros pelas mãos dos 
adversários. Esta prática profana, ganhará um sentido 
espiritual.
Na sagrada Escritura, a unção com o óleo assume 
diversas funções: era usado com essências 
perfumadas, a fim de penetrar a pele e dar ao corpo, 
força e vigor (Cf. Sl 92,10). Também era utilizado no 
sentido medicinal, como é dito por Jesus na parábola do 
bom samaritano (Cf. Lc 10,34); era usado, ainda, como 
sinal de acolhida e de boas vindas (Cf. Lc 7,46); além de 
servir de unguento, associado a aromas para o 
sepultamento (Mt 26,12; Lc 23, 55-56).
No Antigo Testamento, a unção assumiu, pouco a 
pouco, uma significação de consagração. Tudo o que se 
desejava consagrar, passava pela unção: sejam 
pessoas, objetos e lugares. Há inúmeras referências 
nas Sagradas Escrituras sobre esse tipo de unção.
A primeira vez que a unção com óleo aparece na 
Sagrada Escritura é quando Deus manda Moisés 
consagrar o templo, ungindo-o com o óleo. Ora, 
consagrar é o mesmo que separar, então, o que era 
consagrado, era separado para Deus, ou seja, a partir 

da unção, pertencia a Ele.
Havia três classes de pessoas que eram consagradas a 
Deus, com a unção do óleo, são eles: os sacerdotes, os 
reis e os profetas. Vide, por exemplo, estas citações 
bíblicas: “unja Arão e seus filhos e consagre-os para que 
me sirvam como sacerdotes” (Ex 30,30); “O sacerdote 
Zadoque pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu 
Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo 
gritou: “Viva o rei Salomão”! (1Rs 1,39) e “unja Eliseu, 
filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você 
como profeta” (1Rs 19,16).
Na verdade, todas estas unções do Antigo Testamento, 
eram prenúncio da unção mais perfeita que Deus faria 
com a humanidade inteira.
Pois a grande promessa do Antigo Testamento afirmava 
que o Messias, isto é, o enviado de Deus, estava 
próximo. A expressão hebraica messias quer dizer 
exatamente isso, o ungido; esta expressão corresponde 
a palavra grega Cristo. Portanto, Messias e Cristo são 
sinônimos. Daí São Pedro ter testemunhado a sua fé 
em Jesus chamando-o de Cristo, pois reconhecia nele o 
enviado de Deus, o ungido do Pai (Cf. Mt. 16, 16). Isto 
fica evidente em diversas passagens bíblicas, dentre 
elas destaca-se o batismo do Senhor, onde do céu 
desce o Espírito Santo  e São João afirma que aquele o 
que o enviou, disse-lhe: “aquele sobre quem vires 
descer o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo”.  
E esta verdade é atesta pelo próprio Senhor no 
Evangelho de São Lucas: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim porque ele me ungiu; e enviou-me para 
anunciar a boa nova aos pobres, para curar os 
enfermos, para libertar os cativos, para restaurar a visão 
dos cegos, e para anunciar o ano da graça do Senhor” 
(Lc 4, 18).
Jesus Cristo, ungido pelo Pai no Espírito Santo, para 
realizar a obra da salvação, exerce o tríplice múmus 
Sacerdotal, Profético e Real. Ele é sacerdote porque é 
Ele que apresenta ao Pai a mais perfeita oferta, Ele 
próprio, em sacrifício. (Cf.  Hb 9,26), daí ser chamado 
de Sumo Sacerdote (Cf. Hb 2,17; 4,14). É profeta 
porque anuncia a salvação que se dava nele mesmo: “O 
reino de Deus já está no meio de vós” (Mc 1,15). É Rei 
supremo, não como os reis da terra, porque “seu reino 
não é deste mundo” (Jo 18,36), o seu reino é o reino dos 
céus (Cf. Rom 14,17; 1Cor 15,50; Mt 6,10).
Jesus possui todas as virtudes em grau máximo, por 
isso é ungido pelo Espírito, e todos nós tomamos parte 
nesta unção e somos feitos por sua obra e graça: 
sacerdotes, profetas e reis, como está dito na primeira 
carta de São Pedro: “vós sois uma raça eleita, um 
sacerdócio real”. (1Pd 2,9). Em Cristo, a unção se dá a 

título principal e a nós, por participação, pois nele 
tomamos parte, desde quando renascemos pela água e 
pelo Espírito (Cf Jo 3, 1-15).
Em quatro sacramentos utilizamos o óleo santo: no 
Batismo, na Crisma, na Unção dos Enfermos e na 
Ordem.
A unção do Espírito Santo é visibilizada pelo óleo 
sagrado, e aquele sentido profano, ganha um lindo 
significado espiritual: assim como o óleo que untava o 
corpo dos guerreiros não lhes permitia serem tomados 
pelas mãos dos adversários, os ungidos de Deus 
também escapam das mãos do demônio, que não tem 
domínio sobre nós (Cf. tg 4,7; 1Pd 5, 8-11), pois somos  
ungidos, somos consagrados, somos separados, 
pertencemos ao Senhor!
Nessa celebração, além de abençoar e consagrar os 
óleos, renovam-se as promessas sacerdotais que foram 
realizadas no dia da ordenação sacerdotal. Nessa 
Missa, reúnem-se todos os Padres e o Bispo, além, é 
claro, de um grande número de fiéis de todas as 
paróquias da Arquidiocese, por isso também é chamada 
de Missa da Unidade.
A Igreja reúne-se para expressar o sinal de sua 
comunhão, numa solene liturgia. Aqueles que tomaram 
parte dessa celebração podem testemunhar a beleza 
do encontro.

Com a Virgem Aparecida os Padres Humberto (esquerda), M arcelo e Rogério (direita)

Que a Virgem Aparecida, Rainha do Brasil, nos ajude a 
viver como ungidos do Senhor e templos do Espírito 
Santo. Amém!

Padre Marcelo Chelles

A solene liturgia da Missa dos Santos Óleos, também chamada Missa da Unidade 
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Dentro da Semana Santa deste ano, realizamos 
pela primeira vez em Cabo Frio, a cerimônia da 
Procissão do fogaréu. Esta procissão, de origem 
espanhola, deve ter sua origem na idade média. Foi 
exatamente um Padre espanhol que trouxe esta 
celebração para o Brasil, no século XVIII. O local 
mais tradicional onde se realiza a procissão, em 
nosso país, é na cidade de Goiás, onde se dá desde 
1745, portanto já são 272 anos.

A procissão do fogaréu é uma celebração que 
recorda a noite em que Jesus foi traído por Judas, 
preso e levado para o “julgamento”. Essa procissão foi 
sendo moldada com o passar dos anos. Muitos 
elementos foram, pouco a pouco, sendo introduzidos. 
Porém, para entender de maneira mais profunda essa 
cerimônia, é preciso levar em conta a prática da Igreja 
em relação ao sacramento da penitência.

Hoje em dia, o sacramento da confissão pode ser 
administrado, inúmeras vezes, a uma mesma pessoa. 
Nos primeiros séculos, no entanto, não era assim.  O 
penitente só podia confessar uma única vez, e a 
confissão acontecia de maneira pública. Também a 
penitência, era cumprida publicamente. Um dos sinais 
externos de que aquela pessoa praticava a penitência 
era o uso da túnica do penitente. Nas procissões eram 
facilmente identificados pelo uso da túnica. Com o 

passar dos anos, esta prática mudou,  e a confissão 
deixou de ser única e passou a ser ministrada várias 
vezes.  A penitência, por sua vez, deixou de ser 
pública e passou a ser privada. 

Com a mudança da prática penitencial, os 
penitentes continuavam a vestir-se com uma túnica, 
porém, faziam-no, agora, com o rosto coberto. Aqui já 
estamos na baixa idade média. A arte que 
predominava no momento, era a arte gótica, que, 
dentre outras características, na arquitetura, 
expressava-se pelos elementos que eram voltados 
para Deus. Basta lembrar as torres das igrejas 
construídas nesta época... traziam elementos 
pontiagudos, que apontavam para o céu.

Então, a forma como os penitentes cobriam o rosto 
era com um capuz, que, mantendo a mentalidade da 
arte gótica, apontava para o céu, para indicar que o 
penitente deve voltar-se para Deus. 

Com o surgimento da procissão do fogaréu, vários 
elementos foram fundidos, mas principalmente dois: 
os penitentes e os guardas. Desta forma, houve, uma 
leitura interpretativa, que fundiu os dois personagens: 
Como o que leva Jesus a cruz é o pecado, e como o 
que o toma pela mão, para levá-lo a cruz são os 
guardas, essas duas figuras, o penitente e o guarda 
foram fundidas, pois, são eles o pecado e a maldade 
que perseguem e matam jesus! Desses dois 
personagens surgiu a figura do “farricoco”. 

A procissão se dá silenciosamente! O silêncio é 

interrompido pelos diálogos. Após cada diálogo, os 
farricocos, acompanhados por Judas, e pelos 
sacerdotes, saem à procura de Jesus para prendê-lo. 
A procissão começa com os sacerdotes deliberando 
sobre a prisão de Jesus e Judas que aceita trinta 
moedas de prata para entregar o Senhor.

Dali, Judas, que conhece os lugares que o Senhor 
frequentava, vai conduzindo-os pelo caminho. 
Primeiro os leva ao local da última ceia, mas não 
encontram mais Jesus. Resolve procurá-lo na casa de 
amigos:  vão à casa de Lázaro, Marta e Maria. Não o 
encontram! Vão à casa de Zaqueu e não o encontram. 
Pelo caminho deparam-se com uma samaritana, e 
esta mulher lhes fala de um judeu, que a acolheu e 
usou de misericórdia para com ela. Depois Judas os 
conduz ao Horto das Oliveiras, onde Jesus é preso e 
levado a Anás e Caifás.

Esta procissão, leva-nos a meditar a dor de Jesus 
Cristo e a maldade do mundo. Foram nossos pecados, 
que o levaram a cruz. Por isso, não deixamos de rezar 
naquele dia: Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, 
tem pidedade de nós e do mundo inteiro!

No entanto, para nossa surpresa, nos dias que 
antecediam a realização da procissão, iniciou-se um 
movimento pelo facebook, que disseminou a ideia de 
que, haveria da parte da Igreja, uma associação, a um 
movimento americano, denominado Ku klux klan. Isso 
se deu, pelo fato, da semelhança, do capuz usado 
pelos farricocos e pelos seguidores da KKK. 

Não vou tratar deste tema aqui, isso você pode ver, 
neste próprio jornal, na matéria intitulada, KKK e o 
Fogaréu, escrita pelo universitário Pedro José. 

O fato é que acusar a Igreja de associação a esse 
movimento não é honesto, além de anacrônico e 
incoerente, pois, da semelhança do capuz, saltar para 
identidade de ideias, é desonestidade intelectual. 
Afinal, irmãos gêmeos, são semelhantes, mas não 
são a mesma pessoa.  

E por fim, como pode, uma instituição que tem 2.000 
anos de história, que acolhe negros como 
funcionários, como membros, como coordenadores 
de pastorais, como assistidos, como alunos em 
nossas escolas, como idosos em nossos asilos, como 
crianças em nossos orfanatos e creches, como 
pacientes em nossos hospitais, ser um braço de um 
grupo que exclui o seu semelhante, em razão da cor 
de sua pele? E para ser honesto intelectualmente, a 
KKK classifica a Igreja como sua inimiga. E mais, 
quantos padres e bispos negros e o próprio Papa 
Calixto... Ah, e os santos negros, que são venerados 
em nossos altares, ora, será o Benedito? 

Padre Marcelo Chelles Moraes

- Será o Benedito?
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Precisamos entender que essas vestes não foram 
criadas pela KKK, possuem origens mais antigas. As 
primeiras referências históricas apontam seu 
surgimento numa crença medieval de que assim se 
vestiam os soldados romanos nas incumbências de 
prender, torturar ou executar. Por isso a roupa é toda 
coberta, para evitar que o homem nessa função fosse 
perseguido por seus atos, garantindo seu anonimato. O 
conhecido chapéu pontiagudo possui outra origem, seu 
nome verdadeiro é “capirote” e também surgiu na Idade 
Média. A intenção era fazer que aquele que o usa seja 
visto por todos, esse é o motivo de ser alto. Era utilizado 
como forma de condenação através da vexação 
pública, o transgressor era obrigado a caminhar pelas 
ruas utilizando-o, de forma que a população o 
distinguisse. Prática essa que conhecemos também dos 

Pedro José  Sá Ferreira Ramos

KKK  e  o  fogaréu !

A introdução desses elementos na tradição católica 
também é antiga. Para nós, as procissões além de uma 
demonstração pública de fé, possuem também 
significado penitencial, pois entregamos a Cristo, por 
amor a Ele, nosso esforço na caminhada de trajetos que 
podem ser cansativos. Dessa forma, os fiéis que se 
propunham a participar de procissões utilizavam as 
vestes descritas para tornarem-se anônimos enquanto 
cumpriam suas penitências. Assim, em razão do 
analfabetismo de majoritária parcela da população 
medieval, as procissões adquiriram caráter catequético. 
Surgiam como dramatizações de relatos da vida de 
Jesus, e em algumas, os devotos representavam seus 
algozes (como na procissão do fogaréu e nas 
encenações da Via-Sacra), havia também, os que 
carregavam a imagem do Cristo morto, como 
penitência.  Essa tradição possui seus mais antigos 
registros no início do século XVI na Península Ibérica e 
hoje é comum no mundo todo. Aqui no Brasil é utilizada 
pe los  “ fa r r i cocos”  comuns  nas  p roc issões 
principalmente no estado de Goiás. O significado do 
nome é justamente “Indivíduo que leva ao ombro o 
caixão nos enterros”.

Torna-se claro, portanto, a origem remota desses 
trajes e sua introdução na tradição católica, mas como 
essas roupas se tornaram o uniforme do movimento 
supremacista branco e nacionalista “Klu Klux Klan”?

Para entender o simbolismo desse grupo, 
precisamos entender suas fases. A primeira KKK foi 
fundada no final do século XIX por ex-combatentes 
confederados da Guerra Civil Americana. Atribuíam a 
devastação humana e econômica no pós-guerra a 
abolição da escravatura e nisso justificavam suas 
motivações racistas como uma forma de vingança. 
Tinham o objetivo de impedir sua integração social 
promovendo sua perseguição. Contudo, não possuíam 
uma vestimenta padronizada nem rituais uniformes ou 
organização hierárquica consistente. O grupo foi 
considerado terrorista e banido pelo governo 
americano em 1872.

A segunda Klu Klux Klan tem caráter nacionalista, 
surgiu em 1915 como uma reação as imigrações de 

europeus que se estabeleciam nos Estados Unidos 
fugindo das instabilidades decorrentes da Primeira 
Guerra Mundial. Estes se instalaram nas grandes 
cidades, rapidamente influenciando o comércio, 
cultura e política locais. Logo as tradicionais 
hierarquias norte-americanas, brancos e puritanos, 
majoritariamente das zonas rurais, passaram a 
p e r s e g u i r  a q u i l o  q u e  c h a m a v a m  d e 
“descaracterização” da 
sociedade americana. É 
considerado um marco na 
insti tucionalização da 
KKK o infame filme “Birth 
o f  a  N a t i o n ” ,  q u e 
caracter iza como um 
dever cívico não só a 
perseguição dos negros, 
mas sim de todos aqueles 
q u e  p e r v e r t e m  “ a 
verdadeira sociedade 
americana”,  como os 
imigrantes católicos. As 
roupas brancas surgiram 
como uma escolha da 
equipe de figurinistas do filme, com o objetivo de 
denotar ares “cruzadísticos” à intolerância.

Esse movimento possuía hierarquia bem definida e 
funcionava como uma fraternidade. Como a primeira, 
promoviam a violência contra aqueles que perseguiam 
e a depredação de seu patrimônio. Contudo, seu 
terrorismo se expandia também para o psicológico, 
pela adoção de símbolos e rituais e promoção da 
difamação. Dessa forma, tornou-se conveniente, a 
adoção das vestes tradicionais católicas, como uma 
forma de construir uma visão pejorativa acerca da 
Igreja Romana.

Na propaganda preconceituosa, a Igreja era 
associada aos imigrantes, principalmente italianos e 
irlandeses, que teriam se inserido na política 
estadunidense para dar o controle do país ao Papa. 
Dessa forma caracterizavam os fiéis de idólatras, 
opulentos, supersticiosos e extremamente perigosos, 
pois planejavam acabar com a democracia. São 
comuns os relatos de igrejas incendiadas e diversos 
assassinatos, de fiéis e padres. Há inúmeros relatos 
de terrorismo psicológico, uma prática comum era 
incendiar cruzes em frente às paróquias, como um 
aviso.

Ler interpretações absurdas na internet não me 
surpreende mais. Claro, hoje está mais do que provado 
que a legitimidade de uma informação nas redes não 
tem nada a ver com credibilidade ou consistência, mas 
sim marketing. 

Muitos sentem-se isentos de condenação moral ao 
juntar um punhado de informações, criar uma narrativa 
lúdica e desfrutar de seus minutos de fama pelo número 
de likes e compartilhamentos. Por exemplo, imaginem 
quantas pessoas ficariam abismadas ao descobrir que 
a Igreja Católica promove o racismo através das 
práticas da Klu Klux Klan. Sim, é verdade! Como prova, 
tenho essa imagem a seguir que encontrei na time-line 
do meu facebook:

A publicação recebeu diversas denúncias por “incitar o 
racismo” e foi excluída pelo Facebook.
“E ainda tem apoio da prefeitura! Que absurdo! Como 
cheguei nessa conclusão? Óbvio, olha as roupas da Klu 
Klux Klan aí gente? Abram seus óleos!” - disseram. 

E assim, muitos passam a ajudar a construir essa 
narrativa, sem ao menos, atestar a ignorância dessa 
associação. Sei que não posso exigir que todos tenham 
domínio do contexto histórico do grupo supremacista, 
muito menos de tradição litúrgica católica. Porém, não 
seria prudente fazer uma breve pesquisa no google antes 
de injuriar uma comunidade inteira de racismo? Ainda 
mais que, tendo o real conhecimento da história, a 
gravidade das acusações fica ainda mais explícita.

Mas afinal, como a roupa da KKK foi parar na Praça 
Porto Rocha?

(Imagem da página Cabo Frio Turismo“ ”)

Dessa forma, fica claro, como associar a Igreja 
Católica à KKK é uma atitude incoerente, infundada e 
desonesta. 

filmes infantis antigos, onde o pesadelo dos estudantes 
era serem obrigados a usar esse mesmo modelo de 
chapéu, escrito “burro”, na frente de toda a classe.
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Depois das sete dicas, podemos 
agora, começar a planejar o orçamento 
familiar, pois vamos precisar saber se a 
nossa renda (soma de todo rendimento 
da família), conseguirá honrar com todos 
o s  c o m p r o m i s s o s  a s s u m i d o s 
anteriormente; mais uma vez a família 
tem que estar unida na preparação desse 
orçamento.

Na questão de como planejar o 
orçamento familiar temos dois momentos 
nesse planejamento que precisamos 
identificar, primeiro a origem do dinheiro e 
depois o destino do mesmo.

A origem do dinheiro, é um pouco mais 
fácil de saber, tendo em vista que na 
maioria das vezes vem do nosso trabalho 
ou de outra fonte de renda, sempre de 
uma forma digna e honesta que, mesmo 
sendo pouco, mas houve um esforço  
obter.

Analisar o destino do dinheiro é mais 
difícil, não é verdade?

Podemos notar, então, que para 
preparar um orçamento familiar, 
precisaremos saber a origem de nosso 
dinheiro e para onde ele está indo... O 
destino do dinheiro é um assunto  
delicado, pois cada família tem as suas 
despesas. Vamos começar as dicas de 
como planejar o nosso orçamento 
familiar:

– Requisite a participação de toda a 
família, inclusive os filhos. Peça ajuda a 
todos os membros, para que todos se 
sintam também responsáveis pela saúde 
financeira da família. Assim, ficará mais 
fácil estabelecer o orçamento familiar e 
at ingir  metas,  além de  obter  a 
colaboração no corte de despesas;

– Anote todos os gastos da família e os 
respectivos meios de pagamento. Não se 
esqueça de incluir o cafezinho e outros 
gastos menores. Faça isso diariamente, 
pois depois de alguns dias fica difícil 
lembrar onde foi parar o dinheiro que 
estava na carteira. Isto pode ser feito em 
uma planilha de gastos; pode parecer um 
pouco trabalhoso, mas, o resultado será 

maravilhoso;
– Estabeleça prioridades para as 

despesas da família, de forma a identificar 
facilmente itens supérfluos daqueles que 
são essenciais. Isto irá facilitar sua vida 
quando for necessário cortar gastos;

– Estabeleça limites de gastos para 
cada categoria de despesa e acompanhe, 
ao menos semanalmente, se os gastos 
estão evoluindo dentro do limite definido;

– Estabeleça metas de poupança para 
a realização de sonhos e também para ter 
uma reserva financeira destinada a cobrir 
imprevistos. Lembre-se que com dinheiro 
na mão para comprar à vista, muitas 
vezes é possível negociar preços 
m e l h o r e s  e  a i n d a  a p r o v e i t a r 
oportunidades, sem contar a economia no 
pagamento de juros e impostos sobre o 
crédito;

–  P l a n e j e  a s  c o m p r a s  c o m 
antecedência. Por exemplo, ao comprar 
um segundo carro para a família, não se 
esqueça de avaliar o impacto das 
despesas extras como: IPVA, seguro, 
manutenção e combustível em seu 
orçamento.

Depois de estabelecer os objetivos, é 
importante fazer o acompanhamento 
mensal, analisando se está conseguindo 
cumprir o planejamento financeiro 
familiar, ou se está estourando o 
orçamento. No decorrer dos meses, nem 
sempre as coisas caminharão conforme o 
planejado, mas a ideia do planejamento é 
ter um norte para seguir, e desta forma 
conseguir atingir suas metas.

Nos primeiros meses, sentirão um 
pouco de dificuldade, achando que é “pão 
duro” e chato; mais uma vez, vale a pena 
lembrar que a família tem que estar 
envolvida nesse planejamento do 
orçamento familiar.

Obrigado e fique com Jesus.

(Uérito Cruz é economista, coaching 
financeiro, consultor de empresas, sócio-
diretor da ude 3 Consultoria Empresarial e 
professor universitário, com mais de 20 
anos de experiência no mercado.)

Como manter o orçamento familiar equilibrado?

No Jubileu do Ano 2000, São João 
Paulo II teve a belíssima intuição de 
dedicar o II domingo de Páscoa à Divina 
Misericórdia. 

Aos milhares de fiéis reunidos na 
Praça São Pedro, no domingo, dia 23 de 
abril, o Papa Francisco ressaltou que a 
experiência da misericórdia abre a porta 
da mente para compreender melhor o 
mistério de Deus e da nossa existência 
pessoal. “Faz entender que a violência, o 
rancor, a vingança não têm qualquer 
sentido, e a primeira vítima é quem vive 
desses sentimentos, porque se priva da 
própria dignidade.”- disse o Sumo 
Pontífice.  E acrescentou que a 
misericórdia abre também a porta do 
coração e  permite  expressar  a 
proximidade, sobretudo, aos que estão 
sós e marginalizados, porque os faz 
sentir irmãos e filhos de um só Pai. “A 
misericórdia aquece o coração e o torna 
sensível às necessidades dos irmãos 

Tarde da MisericórdiaNotícias
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com a compartilha e a participação. A 
misericórdia, enfim, compromete todos 
a serem instrumentos de justiça, de 
reconciliação e de paz. Jamais nos 
esqueçamos que a misericórdia é a 
pedra angular na vida de fé, e a forma 
concreta com a qual damos visibilidade 
à ressurreição de Jesus.” – concluiu.

O  mov imento  de  Renovação 
Carismática em nossa paróquia 
promoveu, na Matriz Histórica, no dia 23 
de abril, a Tarde da Misericórdia, com 
muito louvor, Adoração, teatro com o 
Grupo Garra, pregações, testemunho, 
lanche partilhado, que finalizou com a 
Santa Missa às 18 horas, na Matriz 
Auxiliar. “RCC em unidade com toda a 
Igreja, e unidade agrada ao coração de 
Deus . ”  –  d i sse  S i l v ia  Romão, 
coordenadora do movimento em nossa 
paróquia. Sem dúvida, foram momentos 
de aprofundamento na misericórdia de 
Deus, em que o Senhor nos chama pelo 
nome, a participar, vivenciar e propagar 
o seu amor.


