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PARÓQUIA EM MOVIMENTO

05h - Ofício da Imaculada (Todos os dias)
06h - Angelus (Todos os dias)
06h10min - Santo Terço em sua Casa (Todos os dias)
06h30min - Programação Musical (2ª-feira à 6ª-feira)
06h35min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
08h30min - Santa Missa (Domingo)
08h40min - Programa Palavra de Fé (2ª-feira à 6ª-feira)
09h - Programação Musical (2ª-feira à 6ª-feira)
09h40min - Programação Musical (Domingo)
10h -  Programa “Experiência de Deus” – Padre Reginaldo Manzotti  
(2ª-feira à Sábado)
11h - Programa “A hora do ouvinte” (2ª-feira à 6ª-feira)
11h - Programa “Fé em Debate” (Sábado)
12h - Angelus (Todos os dias)
12h10min - Programa A hora do ouvinte“ ” (2ª-feira à 6ª-feira)
12h10min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
13h - Ave Esportes (Segunda à 6ª-feira)
13h - Programa MPB (Sábado)
13h10min - Programa MPB (2ª-feira à 6ª-feira)
14h - Ave Notícias (2ª-feira à 6ª-feira)
14h10min - Programa Comunidade Total (2ª-feira à 6ª-feira)
14h40min - Programa Palavra de Fé (2ª-feira à 6ª-feira)
15h - Ave Esportes (2ª-feira à 6ª-feira)
15h - Terço da Misericórdia (Sábado e Domingo)
15h10min – Programa Comunidade Total (2ª-feira à 6ª-feira)
15h15min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
16h – Ave Notícias (2ª-feira à 6ª-feira)
16h - Missa das Crianças (Sábado)
17h - Ave Esportes (2ª-feira à 6ª-feira)
17h05min - Programa Rádio EAC (2ª-feira)
17h05min - Programa Educar - Na Linha do Saber (3ª-feira) 
17h05min - Programa Saúde Em Foco (4ª-feira) 
17h05min - Programação Musical (5ª-feira) 
17h05min - Programação Musical (6ª-feira)
17h10min - Programa Falando de Música Sacra - Maestro Ruy 
Capdeville  (Sábado)
17h58min - Ave Notícias (2ª-feira à 6ª-feira)
18h - Angelus (Segunda à Sábado)
18h - Santa Missa (Domingo)
18h05min - Programação Musical (2ª-feira à 6ª-feira)
18h10min - Programação Musical (Sábado)
19h - A Voz do Brasil (2ª-feira à 6ª-feira)
19h20min - Programação Musical (Domingo)
20h - Programação Musical (2ª-feira)
20h - Programa Agito Esportivo (3ª-feira)
20h - Programação Musical (4ª-feira e 5ª-feira)
20h - Programa Mix Católico (6ª-feira)
20h - Santa Missa (Sábado e Domingo)
21h - Programa Cidade in Love (2ª-feira à 6ª-feira)
21h10min - Programação Musical (Sábado)
21h20min - Programação Musical (Domingo)
22h - Programa Cidade in Love (Sábado e Domingo)
00h - Programação Musical (Todos os dias)
03h - Terço da Misericórdia (Todos os dias)
03h15min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
04h - Terço da Libertação (Sábado e Domingo)
04h20min - Programação Musical (Sábado e Domingo)

De 08 a 14 de janeiro de 2018, a Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção realizará o Cerco 
de Jericó, uma campanha de sete dias e sete 
noites ininterruptas de oração diante do 
Santíssimo Sacramento.

Sua inspiração mais remota encontra-se no 
capítulo 6 do livro de Josué. O texto sagrado nos 
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.

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!

Nos 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 ás 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 da sua Pastoral ou 
Movimento, na escala a baixo:

08 de janeiro - Segunda-feira
19h30 min – Santa Missa e Exposição do 
Santíssimo;
20h30min às 22h30min – Semear;
22h30min às 24h – Encontro de Jovens com 
Cristo;

09 de janeiro - Terça-feira 
00h às 06h – Renovação Carismática 
Católica;
06h às 7h30m – Pastoral litúrgica;
07h30m – Santa Missa;
08h30m às 10h – Comunidade Santa Clara;
10h à 12h – Irmandade do Santíssimo 
Sacramento; 
12h às 15h – Pastoral do Batismo;
15h às 19h30m – Catecumenato;
19h30m – Santa Missa;

20h30m às 24h – Encontro de Casais com 
Cristo;

10 de janeiro - 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 – Infância Missionária, Coroinhas, 
Coral Cantai Louvores e GARRA;
15h às 19h30m – Encontro de Adolescentes 
com Cristo;
19h30m – Santa Missa;
20h30m às 24h – Terço dos Homens e Grupo 
Santa Mônica;

11 de janeiro - Quinta-feira
00h às 06h – Movimento de Cursilho de 
Cristandade;
06h às 7h30m – Pastoral do Berço e 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 às 24h – Pastoral do Dízimo;

12 de janeiro - Sexta-feira
00h às 06h – Movimento das Equipes de 
Nossa Senhora;
06h as 7h30m – Pastoral da Saúde;
07h30m – Santa Missa;
08h30m às 12h – Vicentinos;
12h às 15h – Pastoral do 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;

13 de janeiro - 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; 
16h às 19h30m – PASCOM e Jovens 
Sarados; 
20h – Santa Missa;
21h às 24h – Equipes de Liturgia de todos os 
horários;

14 de janeiro - Domingo
00h às 06h – Setor Juventude;
06h às 8h – Acólitos;
08h30m – Santa Missa;
10h às 13h – Pastoral da Terceira Idade e 
Apostolado da Oração;
13h às 17h – Renovação Carismática 
Católica;
18h – Santa Missa;
20h – Santa Missa / Encerramento do Cerco 
de Jericó;

Programação do Cerco de Jericó

O Anjo disse-lhes: “Eu vos anuncio uma grande alegria,
nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo, Senhor”. (Lc 2, 10-11)

Cabo Frio terá novo
Vigário Paroquial: Pe.

Marcos Vinícius Santana.
Pe. Matheus será o

Administrador da Paróquia
Nossa Senhora do Pilar,
em Boaçu. São Gonçalo
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Sete dias e sete noites
 ininterruptas de orações.

 É o Cerco de Jericó,
de 08 a 14 de janeiro 

Confira a escala da sua
Pastoral ou Movimento
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Campanha Natal de Luz, 
Natal sem Fome arrecada

mais de nove toneladas
de alimentos, 461 Cestas

 básicas para o Natal
das famílias carentes
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IX EAC Cabo Frio
empolga e emociona

 a comunidade Paroquial. 
evangelizando com a alegria
de ser jovem e ser de Deus
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Música Sacra
Os valores da nossa Igreja - Parte XCIX   

José Antunes Gonçalves

Maestro Ruy Capdeville

Pio X, em seu piedoso pontificado, apontou-nos vários 
bons caminhos para marcharmos, rápido, rumo ao encontro 
do Senhor. Um deles, precioso caminho, foi a explícita 
obrigatoriedade de, pelo menos aos domingos, marcharmos 
a nossos Templos do Senhor, para lá assistirmos à Santa 
Missa. Temos a obrigação de tomarmos este caminho, 
vamos dizer, este Caminho do Céu.

Antes de Pio X, o caminho era apenas implícito e foi um 
favor do céu que ele se tornasse explícito. Uma vez por 
semana, pelo menos, encontrarmos, entre mil atividades, a 
brecha para a presença de Deus em nossa ocupação e 
preocupação. É muito ? Ou, é muito pouco ?

Pio X era muito compassivo e, assim, tomou o Santo 
Papa outras medidas, como estabelecer o tempo máximo de 
uma Missa semanal sem homilia em meia hora e de uma 
Missa solene de domingo, sem homilia, em 60 minutos. 
Havia uma concessão do Santo Padre aos que, durante a 
semana pensando e agindo tantas outras coisas poderiam, 
desacostumados, achar que 60 minutos para Deus já era o 
limite do suportável. A Igreja é misericordiosa ...

E o que é “assistir”? Naturalmente, além da presença do 
corpo, a presença do espírito. Como a presença do espírito? 
Escutando as leituras (escutar é mais que ouvir, é ouvir, 
procurando entender. Escutar é eminentemente agir). 
Escutamos a homilia do Presidente da Celebração. 
Escutamos os avisos e, sobretudo, nosso interior, 
silenciosamente, se une á voz do Presidente na ORAÇÃO 
EUCARÍSTICA.

Mas os fiéis também erguemos nossa voz de decibéis, 
principalmente na Oração do Pai Nosso. Erguemos nossa 
voz, na Profissão de Fé, e erguemos duplamente nossa voz, 
quando cantamos o Ato Penitencial, o Glória, o Santo e o 
Cordeiro. Na expressão de Santo Agostinho, “Qui cantat bis 
orat” (Quem canta reza duplamente). Não é conveniente ao 
cristão, a não ser, em casos especiais, de saúde, por 
exemplo, não é conveniente estar de corpo na Missa, mas se 
omitir do coro das vozes louvando o Senhor. É de toda a 
conveniência que nos sintamos obrigados a cantar.

Cantar não é ato banal e pode até, eventualmente, 
constituir-se numa mortificação. Santa, frutuosa mortificação 
... O data-Show não está na minha frente, meus óculos estão 
precisando de uma atualização, o pescoço me dói ao eu me 
virar, estou fragilizado, estou rouco, estou cansado, sofro 
depressão ... Vamos em frente, irmão, porque esta 
mortificação dá frutos, até para a saúde física e mental. Ela 
agrada a Deus, porque é construtiva e porque se trata de um 
ato especialíssimo, nada menos que a Santa Missa, os 60 
minutos da semana para Deus, quando revivemos nada 
menos que a Santa Ceia e a Cruz.

As mais das vezes, é verdade, cantar é expressão e 
convite à alegria. Principalmente se o canto e o texto não nos 
exigem esforços suplementares. A lei do menor esforço está 
implícita em nosso agir, mas, “ganhareis o pão com o suor do 
vosso rosto”. Suar a favor de uma boa finalidade, ao fim, nos 
traz alegria maior ainda. Há líderes de canto, em igrejas, que, 
com o “vício” de professor, não se contentam apenas em ir ao 
encontro do já sabido, querem propor um avanço, que é por 
avanços que os professores, todos os dias, vão suando ...

Seja pelo fácil, seja pelo difícil, cantar a Santa Missa é 
tentar corresponder um pouquinho ao amor infinito d'Aquele 
que se estendeu na cruz por nós. Cantemos!

Amados e Amadas: irmãos e 
irmãs, em Cristo Jesus.

Estejamos, todos, na Paz do 
Senhor Jesus e com o Amor de 
nossa Santíssima Mãe, Maria. 
Assim desejamos e esperamos!

Mais um ano vencemos! Novo 
ano auguramos para todos nós, 
repleto de Amor, com um “mundo” 
livre; liberto das desumanidades 
que temos ouvido de notícias e 
presenciadas. Com certeza não 
foi para esse fim que DEUS nos 
criou! DEUS é Amor e deseja que 
todos vivam o amor.

O “ser humano” é um ser 
pensante e com certeza tem 
consciência dos atos praticados. 
E, com certeza, repetimos: cada 
qual receberá a recompensa de 
seus atos. O “prêmio” ou o 
“castigo” que merecer. DEUS É 
AMOR, mas, também, JUSTO! 
Ninguém ficará sem julgamento!

Lembramos a PALAVRA: “O 
juízo final” (Mateus 25, 31 e ss.), 
quando serão separados os 
“bons” e os “maus”; os que agiram 
de acordo com a “vontade do Pai” 
e os que assim não agiram. “Os 
primeiros, os “justos”, tomarão 
posse do “Reino” preparado 
desde a criação do mundo. Os 
outros, que não foram justos, irão 
para o castigo eterno.

Nós que temos a nossa 
caminhada na  Igreja,  que 
desejamos perseverar no Amor, 
procuremos fazer sempre, a 
“vontade do Pai”. Viver o Amor. 
Amém!

Q u a n t o  a o  p a s s a d o , 
cont inuamos  re latando  as 
ocorrências no ano 1972.

No dia 01.06.1972 encontramos 
o comentário sobre a “procissão de 
Corpus Christi”, que abordava a 
obra de “urbanização” da praça e 
do centro da cidade, destacando 
ter  contribuído para maior 
destaque do centro da cidade, 
despertando também maior 
entusiasmo, que se notava para 
aqueles que se empenhavam na 
confecção dos tapetes.

No dia 13, dia festivo, com 
celebrações em honra a “Santo 
Antônio”; Santa Missa com ótima 
frequência no Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos (como está 
escrito); com a tradicional bênção 
dos pães e após a Santa Missa, 

Rios, cidade do Estado do Rio 
para passar uma temporada na 
cidade, a conselho de seu 
médico. Padre Conrado, de 
grande simpatia; de excelente 
conversa; erudito (de muito saber) 
e prestimoso (como está escrito) 
permaneceu em Cabo Frio até o 
dia 25 de outubro, quando 
retornou à sua cidade (Três Rios) 
afirmando que sua temporada em 
Cabo Frio foi deveras benéfica 
para sua saúde. Na oportunidade 
em que aqui esteve, fazia parte 
também da equipe de sacerdotes 
da Paróquia, Frei Paulo da Cruz, 
que muito também contribuiu para 
os trabalhos de evangelização na 
comunidade. Ficara sob seus 
cuidados a “Primeira Comunhão” 
que ocorrera naquele mês 
(outubro), tendo ele elaborado 
excelente trabalho, visitando as 
famílias; os colégios; com várias 
reuniões realizadas nesses 
grupos de comunidade, dando ao 
evento uma unidade de ação 
pastoral global.

Meus irmãos e minhas irmãs, 
aguardemos o próximo capítulo. 
Tenhamos  um  Novo  Ano , 
realmente renovado em espírito 
de sabedoria, com Jesus e com 
Maria. Louvado seja, sempre, 
Nosso Senhor Jesus Cristo! 
Amém!  

animada “festa junina”, em frente 
ao Convento.   

No dia 01.07.1972 (escrito), 
retorna do Chile, Frei Antônio 
Andrietta, aproveitando para 
visitar seus parentes em São 
Paulo, e dando uma chegadinha à 
Cabo Frio para matar a saudade, 
e aqui permanecendo de 20 a 31 
de  ju lho,  período  em que 
proporcionou a Frei Euclydes 
viajar ao “sul do país” para visitar 
sua “mãezinha” (assim escrito) 
que se encontrava bastante 
abatida pela perda do esposo que 
ocorrera em novembro do ano 
anterior, conforme já havíamos 
noticiado em relatos anteriores.

Chega o “mês de agosto”! 
Novidade: preparativos para a 
“Festa da Padroeira”, que, como 
s e m p r e ,  r e a l i z a d a  c o m 
excepcional devoção à Santa 
Padroeira, Nossa Senhora da 
Assunção.

Mês de “setembro”, destaque 
para os festejos da “semana da 
pátria”, com Missa Festiva de 
abertura dos eventos, com 
excelente participação de fiéis e 
autoridades, além de alunos das 
diversas Escolas .

T a m b é m  n e s s e  m ê s 
(setembro), chega a Cabo Frio, 
Padre Conrado da Congregação 
do Verbo Divino, vindo de Três 

Frei Antonio Andrietta
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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 19h30min de 19/12/17 até 16/02/2018 - Matriz Histórica    
Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar

 

Santas Missas

 Confissões: Terças-feiras: de 15h às 17h                                                  
                             Quartas-feiras: de 15h às 18h
                             Quintas-feiras: de 10h às 12h                
                             Sextas-feiras: de 15h às 17h30min; e às 20h
                             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  

86. O conjunto do universo, com as suas múltiplas 
relações, mostra melhor a riqueza inesgotável de 
Deus. São Tomás de Aquino sublinhava, sabiamente, 
que a multiplicidade e a variedade «provêm da 
intenção do primeiro agente», o Qual quis que «o que 
falta a cada coisa, para representar a bondade divina, 
seja suprido pelas outras», pois a sua bondade «não 
pode ser convenientemente representada por uma só 
criatura». Por isso, precisamos de individuar a 
variedade das coisas nas suas múltiplas relações. 
Assim, compreende-se melhor a importância e o 
significado de qualquer criatura, se a contemplarmos 
no conjunto do plano de Deus. Tal é o ensinamento do 
Catecismo: «A interdependência das criaturas é 
querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a 
águia e o pardal: o espectáculo das suas incontáveis 
diversidades e desigualdades significa que nenhuma 
criatura se basta a si mesma. Elas só existem na 
dependência umas das outras, para se completarem 
mutuamente no serviço umas das outras».

87. Quando nos damos conta do reflexo de Deus 
em tudo o que existe, o coração experimenta o desejo 
de adorar o Senhor por todas as suas criaturas e 
juntamente com elas, como se vê neste gracioso 
cântico de São Francisco de Assis:

«Louvado sejas, meu Senhor, / com todas as tuas 
criaturas, / especialmente o meu senhor irmão sol, / o 
qual faz o dia e por ele nos alumia./ E ele é belo e 
radiante com grande esplendor: / de Ti, Altíssimo, nos 
dá ele a imagem. / Louvado sejas, meu Senhor, / pela 
irmã lua e pelas estrelas, / que no céu formaste claras, 
preciosas e belas. / Louvado sejas, meu Senhor, pelo 
irmão vento / pelo ar, pela nuvem, pelo sereno, e todo o 
tempo, / com o qual, às tuas criaturas, dás o sustento. / 
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, / que é 
tão útil e humilde, e preciosa e casta. / Louvado sejas, 
meu Senhor, pelo irmão fogo, / pelo qual iluminas a 
noite:/ ele é belo e alegre, vigoroso e forte».

88. Os bispos do Brasil sublinharam que toda a 

natureza, além de manifestar Deus, é lugar da sua 
presença. Em cada criatura, habita o seu Espírito 
vivificante, que nos chama a um relacionamento com 
Ele. A descoberta desta presença estimula em nós o 
desenvolvimento das «virtudes ecológicas». Mas, 
quando dizemos isto, não esqueçamos que há também 
uma distância infinita, pois as coisas deste mundo não 
possuem a plenitude de Deus. Esquecê-lo, aliás, 
também não faria bem às criaturas, porque não 
reconheceríamos o seu lugar verdadeiro e próprio, 
acabando por lhes exigir indevidamente aquilo que, na 
sua pequenez, não nos podem dar.

5. Uma comunhão universal

89. As criaturas deste mundo não podem ser 
consideradas um bem sem dono: «Todas são tuas, ó 
Senhor, que amas a vida» (Sab 11, 26). Isto gera a 
convicção de que nós e todos os seres do universo, 
sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por 
laços invisíveis e formamos uma espécie de família 
universal, uma comunhão sublime que nos impele a um 
respeito sagrado, amoroso e humilde. Quero lembrar 
que «Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que 
nos rodeia, que a desertificação do solo é como uma 
doença para cada um, e podemos lamentar a extinção 
de uma espécie como se fosse uma mutilação».

90. Isto não significa igualar todos os seres vivos e 
tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar que, 
s imu l taneamente ,  imp l ica  uma  t remenda 
responsabilidade. Também não requer uma divinização 
da terra, que nos privaria da nossa vocação de 
colaborar com ela e proteger a sua fragilidade. Estas 
concepções acabariam por criar novos desequilíbrios, 
na tentativa de fugir da realidade que nos interpela.[68] 
Às vezes nota-se a obsessão de negar qualquer 
preeminência à pessoa humana, conduzindo-se uma 
luta em prol das outras espécies que não se vê na hora 
de defender igual dignidade entre os seres humanos. 
Devemos, certamente, ter a preocupação de que os 
outros seres vivos não sejam tratados de forma 
irresponsável, mas deveriam indignar-nos sobretudo as 
enormes desigualdades que existem entre nós, porque 
continuamos a tolerar que alguns se considerem mais 
dignos do que outros. Deixamos de notar que alguns se 
arrastam numa miséria degradante, sem possibilidades 
reais de melhoria, enquanto outros não sabem sequer 
que fazer ao que têm, ostentam vaidosamente uma 
suposta superioridade e deixam atrás de si um nível de 
desperdício tal que seria impossível generalizar sem 
destruir o planeta. Na prática, continuamos a admitir 
que alguns se sintam mais humanos que outros, como 
se tivessem nascido com maiores direitos.

Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao Santo Natal! 
Jesus é o Sal da terra, Jesus é a Luz do mundo! A nossa vida 
sem fé é semelhante a uma comida sem sal, é semelhante a 
uma noite sem luz.

É possível viver comendo somente comida insossa, 
é possível caminhar na escuridão, apesar da falta de sabor e 
apesar dos riscos de não se saber para onde vai.

Paralelamente é possível viver sem fé. Aliás, uma 
parte de nossa sociedade, vive como se Deus não existisse. 
Nossa cultura atual procura freneticamente algo que dê 
sentido, algo que dê sabor. A procura desenfreada do prazer, 
entretenimento, consumismo, carreirismo... o desejo 
neurótico de ser importante, de ser amado, de ser rico. Tudo 
isso não consegue “salgar e iluminar” a existência, pelo 
contrário, torna-a mais frustrante. Nesse mundo insosso, 
sem o Sal e sem a Luz de Deus, o ser humano perde o rumo 
e se torna, ele próprio, a razão de todas as coisas. 

No entanto, nada substitui o sal, pois ele dá paladar; 
nada substitui a luz, pois ela ajuda encontrar o caminho. 
Então, o sal na medida certa, faz de uma comida, mesmo 
simples, um prato saboroso. A luz, mesmo que só um facho, 
basta para dar segurança em nossos passos. 

Da mesma forma a nossa vida. O sal e a Luz da fé, 
em Deus, tornam nossa vida, mesmo simples, mesmo na 
pobreza, mesmo nas dificuldades e lutas, uma vida 
saborosa, cheia de esperança e da graça do Senhor.

É isso que Jesus vem nos fazer no Natal, dar sabor e 
iluminar nossa vida! Jesus é Sal da terra e Luz do mundo, e 
todo aquele que n’Ele crer terá a vida eterna!
 Queridos paroquianos, desejo a todos vocês que se 
deixem iluminar pelo menino Jesus. Um abraço carinhoso e 
um Santo Natal!
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 O período natalino 
suscita nos corações a 
s o l i d a r i e d a d e .  A 
tradicional entrega de 
presentes sai do âmbito 
da família e amigos para 
uma oferta mais social. 
S e n d o  a s s i m ,  a 
Catequese preocupada 
com a situação dos irmãos menos favorecidos de nossa Comunidade, pediu que as 
crianças trouxessem doações de alimentos não perecíveis para o acolhimento e o bem-
estar deles, em que neste período quando se acolhe o Menino Jesus no coração, que 
todos esses nossos irmãos possam ter um momento de oração e de partilha com 
dignidade e alegria.

A Catequese é educação da fé comprometida com a realidade. Isso significa que ela é 
também educação da fé para o serviço, para o amor ao próximo e para a caridade. 
Agradecemos a Deus por esta oportunidade e que Senhor abençoe todas as famílias 
dando-lhes a graça de um Santo e Feliz Natal!

Nos dias 9 e 10 de dezembro, na 
Casa de Maria, a Paróquia abraçou 90 
adolescentes de 13 a 17 anos para lhes 
proporcionar um maravilhoso encontro 
com Cristo, o esperado IX EAC Cabo 
Frio.

O segundo EAC do ano (o VIII EAC 
aconteceu em maio), foi idealizado pelo 
Padre Marcelo, tendo em vista o grande 
excedente de inscrições do encontro 
anterior; contou com o trabalho voluntário 
de 250 paroquianos, entre adultos e 
jovens que já participaram do encontro, 
cujo padroeiro foi São Francisco de 
Assis.

A cada encontro, vê-se um movimento 
ainda mais aberto à participação de 
jovens que estavam fora do ambiente da 
Igreja, o que tem proporcionado 

inúmeros testemunhos de conversão, 
não somente desses jovens, mas 
também de suas famílias.

“É difícil encontrar palavras para 
descrever o que o EAC representa. Nos 
últimos dois EAC's pude observar de 
forma muito clara como os planos de 
Deus são diferentes dos nossos, e como, 
mesmo em meio aos problemas e 
dificuldades, Ele continua conduzindo o 
encontro e não permite que nada 
atrapalhe o verdadeiro trabalho de 
evangelização. A sensação é de missão 
cumprida por ver tantos testemunhos dos 
jovens que mudaram a partir do EAC. Foi 
tudo perfeito! ” – disse Carol Gomes, do 
núcleo jovem do EAC.

Ao final do encontro os jovens 
seguiram um trio elétrico, louvando a 
Deus pelas ruas da cidade, até a Matriz 
Auxiliar, onde participaram da Missa das 
20h, com a alegria em ser de Deus.

Rubens Campos

Notícias EAC

Carlos Alberto Assis

Notícias

ENS
Anúncio do Advento No dia 06 de dezembro, os casais equipistas, do 

Setor Lagos, se reuniram na Casa de Maria para 
celebrarem o Anúncio do Advento, tempo de espera, 
mas também de acolher a palavra de Deus e deixá-la 
florescer no coração. Casais equipistas são 
chamados a viver o Advento de forma ainda mais 
profunda, permitindo-lhes “ousar o evangelho, sendo 
Pontes e derrubando Muros”.

Na ocasião, os casais meditaram sobre a “Coroa 
do Advento”, cuja forma circular sinaliza o Amor eterno 
de Deus; é feita de ramos verdes, que simbolizam a 
vida e a esperança; enfeitadas com fitas coloridas e 
quatro velas, que nos recordam a escuridão do 
pecado e são acesas uma a cada Domingo. A coroa 
convida todos a uma atitude crescente de vigilância e 

de abertura ao Senhor que vem trazendo a  salvação  
e iluminando todo o universo.

Em seguida, entrou o casal  Daniela e Miltinho, que 
espera o primeiro filho, simbolizando Maria e José. 

Em procissão,  os casais responsáveis de equipe 
em 2017 enfeitaram a Árvore de Natal, simbolo da 
vida e da esperança, com bolas contendo fotos da 
equipes e de seus sacerdotes conselheiros, 
oferecendo o que o movimento tem de mais precioso: 
A Família Equipista. Todos os casais também fizeram, 
no silêncio do coração, os seus oferecimentos. 

Seguiu-se um gesto concreto, no qual os casais, 
em procissão, depositaram os presentes aos pés da 
Sagrada Família, os quais serão doados aos irmãos 
mais carentes.

 A celebração foi encerrada com a oração do Servo 
de Deus Padre Henri Caffarel  e o Magnificat. Após, 
os  equipistas  confraternizaram com  um  lanche. 

Rubens Campos

Notícias Pastoral da
 Catequese IX EAC Cabo Frio

A alegria em ser de Deus 

O  n o s s o  ú l t i m o 
encontro foi a missa de 
encerramento presidida 
pelo Padre Nelson. Foi 
realmente um dia especial 
na graça do Pai do Céu. 
Juntos nos preparamos 
para receber o Menino 
Deus. O natal cristão 
celebra a vida, que se faz 
presente no “Verbo que se 
fez carne”(Jo 1,14).

O mistério da encarnação só é entendido no amor: “Deus tanto amou o mundo que 
enviou seu filho único” (Jo 3,16). O Natal existe porque Jesus Cristo nasceu e, sendo este 
o seu aniversário, nada mais apropriado do que O recordar.

Que o espírito natalino, portador de amor, justiça e fraternidade, nos acompanhe por 
todos os dias do novo ano que está prestes a se iniciar.

Gesto concreto da Catequese - doação de alimentos

Natal com as crianças da Catequese
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Fotos: Luiz Marcelo

A juventude está sempre em busca 
de sua identidade; seja na sociedade, 
seja na igreja. São João Paulo II, 
durante seus 27 anos de Pontificado, 
sempre teve mensagens para os 
jovens como, por exemplo, a JMJ do 
Jubileu no ano 2000 - “Confirmai e 
aprofundai  a vossa adesão à 
comunidade cristã a que pertenceis 
(…) o Papa vos acompanha com 
afeto e, parafraseando uma afirmação 
de Santa Catarina de Sena, diz-vos: 
'Se fordes aquilo que deveis ser, 
pegareis fogo ao mundo inteiro”!  

Alguns jovens da comunidade São 
José seguem à risca esse chamado 
de São João Paulo II. É tão atual com 
o Papa Francisco que nos chama a 
ser uma “Igreja em Saída”. Com os 
encontros semanais, nasceu o EPJ 
(Encontro  Para  Jovens)  para 
fortalecer a caminhada daqueles que 
vivenciam o grupo e um chamado 
para aqueles que vivem à margem do 
caminho, em busca do desconhecido. 
“O objetivo do EPJ foi alcançado. 
Levamos os jovens de nossa 
comunidade a um encontro com 
Cristo e assumir o compromisso, sem 
esquecer que a caminhada é longa. 
“O Grupo Jovem Santidade se reunia 
todos os domingos pela manhã, mas 
desde fevereiro, por motivo de 
trabalho, os jovens passaram a se 

encontrar aos sábados, às 18h”. – diz 
o coordenador Marcio Passos. 

Hélio Junior, o coordenador do 
Setor Juventude da Paróquia, diz o 
quanto é bom ver a juventude da 
Paróquia em movimento. “O jovem 
sabe que tem um lugar na Igreja, e 
vemos  o  quanto  crescem os 
movimentos como EAC, Grupos 
Jovens e chegando o EJC para 
mostrar que há um lugar especial para 
cada um de nós”. – afirma Helio.

O Grupo Jovem Santidade também 
prepara ações sociais, um exemplo foi 
a Gincana Bíblica que arrecadou 
alimentos para os assistidos da 
comunidade. Momentos de lazer 
como a ida ao DNJ deste ano e de 
oração como a novena de Natal feita 
nas famílias. Acontecerá recesso para 
as festas de fim de ano e o grupo 
retornará em janeiro.

Já o Setor Juventude informa que, 
p a r a  o  p r ó x i m o  m ê s ,  e s t ã o 
preparando  uma adoração com toda 
a Juventude da Paróquia entregando 
nas mãos de Jesus  Cristo os 
trabalhos que ocorrerão no ano de 
2018.

“Fazei resplandecer a luz de Cristo 
nas vossas vidas! Não espereis por 
s e r  m a i s  i d o s o s ,  p a r a  v o s 
empenhardes  no  caminho  da 
santidade! A santidade é sempre 
jovem, como eterna é a juventude de 
Deus” São João Paulo II.

Maria Lúcia Menezes

Notícias

Foto: Eduardo Silva

Notícias

MCC

As Pequenas Comunidades de Fé ou, 
simplesmente, PCF´s, foi o tema escolhido 
para a última Escola Vivencial de 2017 do 
MCC – Setor Cabo Frio.

O encontro aconteceu no dia 27 de 
novembro, no Salão Paroquial e foi a 
estreia da nossa cursilhista Rejane 
Barbosa como palestrante. 

Como muita simpatia e descontração, 
Rejane explicou que as Pequenas 
Comunidades de Fé “são o eixo do nosso 
movimento, atuando como combustível da 

nossa caminhada”. O que difere as PCF´s 
dos grupos de oração é o “agir”. “Nas 
PCF´s, temos que partir para a ação 
concreta, sair da zona de conforto e 
fermentar a fé nos irmãos”.

“O cursilhista é um agente transformador 
do ambiente e, para que isso ocorra, deve 
estar  inser ido  em uma Pequena 
Comunidade de Fé”- lembrou Rejane.

A noite terminou com um delicioso 
lanche compartilhado e, é claro, com a 
alegria do Decolores!

Laura Azevedo

O  M C C  S e t o r 
Cabo Frio, com a 
ajuda de voluntários 
e da comunidade 
paroquial de Nossa 
S e n h o r a  d a 
A s s u n ç ã o , 
preparou, com muito 
carinho, uma festa 
de  Nata l  para  a 
Paróquia de São 
João Batista, em São 
Pedro d´Aldeia. 

A pedido do Padre Zito, os cursilhistas 
arrecadaram alimentos, brinquedos e 

Escola Vivencial Capela de São José
Encontro para os Jovens da Comunidade 

Natal solidário

roupas, que foram distribuídos para cerca 
de 65 famílias carentes que, com certeza, 
terão uma noite de Natal mais feliz.

Aconteceu, no dia 22 de dezembro, 
mais uma edição do Amigos do Bem. 
Dessa vez, o local escolhido foi a Escola 
Municipal Professor Achilles Almeida 
Barreto, no Porto do Carro. 

Colocando em prática um dos eixos do 
nosso movimento, o agir, os cursilhistas 
também arrecadaram brinquedos e 
roupas e fizeram a festa da garotada, 
numa tarde muito divertida e animada.

Amigos do Bem
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 “Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir; 
mais forte foste o teu amor” (Jeremias 20).

Comemorar o aniversário de ordenação 
sacerdotal é celebrar a vida. Compreendemos que 
o sacerdócio é vocação, é ouvir o chamado de 
Deus, é renúncia, é doação, pois é preciso abrir 
mão de muitas coisas essenciais na vida, como a 
família, o conforto, os amigos… É um verdadeiro 
despojar-se de si mesmo para que no fim se 
obtenha o tudo ofertado pelas mãos de Deus. É ser 
firme, ser grato, estar disposto... é ser forte e 
corajoso.

A Comunidade Paroquial se encheu de alegria 
em dezembro para celebrar, no dia onze, o 24ª 
aniversário de ordenação sacerdotal do nosso 
pároco, o Padre Marcelo Chelles Moraes, e no dia 
dezessete, o 17º aniversário de ordenação diaconal 
do Diácono Arildo Aguiar.

Deus os conheceu, escolheu-os e fez os vossos 
corações pertencer a Ele, e ao Seu tempo, chamou-
os para tão sublime ministério.

A nossa comunidade paroquial se congratula 
com o Padre Marcelo e o Diácono Arildo! Que Deus 
fortaleça cada dia mais as vocações, às quais foram 
chamados!

No último dia 13, a Irmandade do Santíssimo 
Sacramento visitou o Hospital da Mulher levando a 
palavra de Deus para as mães carentes. Durante 
todo o ano, são recolhidas doações com os 
membros da irmandade. “Todos os anos, pelo 
menos duas vezes, visitamos o hospital e levamos 
enxovais para recém-nascidos carentes”. – 
comenta Edna Gallo.

Com o auxilio da assistente social Vitória 
Cerqueira, foram entregues 18 enxovais as mães 
necessitadas e lembranças aos funcionários que 
estavam naquele plantão.

Além da provedora, estiveram presentes: 
Valéria Marinho, Eliete Santos, Margareth 
Bandeira, Edilleia Gomes e Nynpha Garcia.  “Nós 
levamos às pessoas o carinho e atenção que, às 
vezes, faltam nesta hora; sem falar em religião, 
mas sim mostrando o amor de Deus na vida de 
cada um de nós.” - afirma Valéria Marinho. O 
trabalho de montagem dos kits ficou por conta de 
Teresa Azevedo que hoje substitui sua mãe Núbia, 
a qual faleceu em abril.  “Tenho uma alegria em 
poder ajudá-los. Estarei sempre à disposição em 
preparar os enxovais como minha mãe fazia. ”

Nem sempre o hospital recebe enxovais e 
quando chegam é um momento de alegria para os 
funcionários. “A vergonha, às vezes, limita muito 
as mães que são usuárias de algum tipo de 
entorpecente ou de bebidas alcoólicas, quase 
sempre chegam sem nada. ” –  relata Ivani Vieira.   

Além de visitas ao Hospital da Mulher, a 
Irmandade do Santíssimo Sacramento visita 
creches e idosos. 

Maria Lúcia Menezes

Irmandade do Santíssimo
Sacramento acolhe mães

carentes no hospital da Mulher 

Aconteceu na sexta-feira, dia 15 de dezembro, às 20 
horas, uma “Cantata de Natal” na Matriz Histórica de 
Nossa Senhora da Assunção. 

A entrada para participar do evento foi a doação de 
1Kg de alimento não perecível, destinado à Campanha 
“Natal de Luz, Natal sem Fome” promovida pela 
Paróquia.

O evento natalino contou com participação dos 
Corais Cantai Louvores e Rainha Assunta, que no 
repertório executaram canções que emocionaram e 
despertaram no público o espírito do Natal, entre as 
quais os clássicos “Noite Feliz” e “Vinde Adoremos”, 
tradicional hino cantado na Missa de Natal.

“Agradeço a Deus, a oportunidade de ter em minha 
vida, o privilégio de conviver e conduzir esse grupo de 
adolescentes, que me ensinam todos os dias o valor de 
perseverar no amor a Igreja e fidelidade ao serviço de 
evangelização! Que Jesus continue nos guiando e 
abençoando nessa linda caminhada!” – disse a 
paroquiana Adriana Gregório, coordenadora do Coral 
de jovens “Cantai Louvores”. 

Cantata de Natal reúne os Corais
da Paróquia na Matriz Histórica
e emociona o público presente 

Dezembro repleto de razões para celebrarmos:
Aniversário de Ordenação Sacerdotal do
Padre Marcelo Chelles e aniversário de
ordenação Diaconal do Diácono Arildo Aguiar
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Pastoral do

Batismo 

RCCNotícias

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.

Notícias

O calor forte dos últimos dias só faz lembrar que ainda estamos em campanha para a 
instalação do ar-condicionado, na Matriz Auxiliar. Todos podem contribuir com 
qualquer quantia.

A contribuição pode ser feita através de um envelope (doação espontânea) nos 
pontos de coleta dentro da Igreja, carnê e depósito identificado. 

Quem já terminou o carnê e deseja renová-lo, poderá fazer na secretaria paroquial 
ou na igreja, após as missas do fim de semana.

E para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê, quanto com as doações 
espontâneas, basta fazer a doação na igreja ou na secretaria paroquial.

Banco Bradesco - Agencia: 0588-6 - Conta poupança: 1012330-65 
CNPJ: 30.147.995/0016-65 - Paroquia Nossa Senhora da Assunção
E-mail:  - Tels.: 2643-0082 / 98811-7023secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br

Contamos com sua contribuição!

Que calor! 

Ar Condicionado
Participe da campanha do

CONVITE
CONVIDAMOS você a participar de um dos nossos Grupos de Oração que 
se reúnem, semanalmente, 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;

VENHA participar da SANTA MISSA VOTIVA AO ESPÍRITO SANTO, 
toda primeira 5ª feira do mês, às 19horas, na Matriz Auxiliar.

Pastoral do Dízimo

ANUNCIE AQUI

Fale conosco:

Notícias

Ofertar para Deus é uma forma de 
agradecer por tudo que ele tem feito. Deus é 
o dono de todo sustento e é ele que nos dá 
tudo que precisamos para viver. Ofertar e 
dizimar é reconhecer que o sustento vem de 
Deus e que confiamos nele.

Notícias 

Na Capela de Santa Izabel há 
celebração da Missa de segunda-feira 
a sábado às 9h30min; Missa com 
bênção e unção dos enfermos no 
primeiro Sábado de cada mês; Missa 
com bênção das Rosas, dia 4 de cada 
mês, ou dia 3, caso dia 4 seja domingo.

S o l i c i t a m o s  à s  p e s s o a s 
interessadas em receberem a unção, 
que por favor, cheguem um pouco mais 
cedo e falem com os agentes da 

Pastoral da Saúde. 
Podem receber a unção dos 

enfermos as pessoas enfermas com 
doenças graves, as que irão fazer 
cirurgias de risco e idosos a partir de 
setenta e cinco anos, ressaltando que 
estes deverão ter confissão recente.

Ainda precisamos de voluntários 
para a PASTORAL DA SAÚDE. Venha 
participar das visitas hospitalares e 
domiciliares aos doentes. Reuniões 
nos segundos sábados do mês na 
Capela de Sant’Anna, na Vila Nova.
Contato: Regina - (22) 99827-9623

Pastoral da SaúdeAvisos Paroquiais

30/12/17 – sábado, às 19h, Capela de São José, no Peró, liturgia da Sagrada Família;
30/12/17 – sábado, às 20h, na Matriz, liturgia da Sagrada Família;
31/12/17 – domingo, às 8h30min, na Matriz, liturgia da Sagrada Família;
31/12/17 – domingo, às 18h, na Capela de São José, no Peró, Missa vespertina da 
Santa Mãe de Deus;
31/12/17 – domingo, às 20h, na Matriz, Missa vespertina da Santa Mãe de Deus;
01/01/2017 – segunda, às 10h, 18h e 20h, na Matriz, liturgia da Santa Mãe de Deus;
De 06/01/2018 a 10/02/2018: (vai do primeiro sábado de janeiro até o sábado no 
carnaval)
- Missas na Capela de São José, no Peró, aos sábados às 19h30min e domingos as 
10h30min;
Horários de Missa durante o carnaval:
09/02/17 – sexta-feira de carnaval, às 7h30m e 19h30m, na Matriz;
10/02/17 - sábado de carnaval, às 19h30min, na Capela de São José, no Peró; 
10/02/17 - sábado de carnaval, às 20h, na Matriz;
(não haverá missa em outras Capelas, exceto na Capela de São José, no Peró);
11/02/17 - domingo no carnaval, às 10h30min, na Capela de São José, no Peró; 
11/02/17 - domingo no carnaval, às 8h30m, 18h e 20h, na Matriz; 
(não haverá missa em outras Capelas, exceto na Capela de São José, no Peró);
12/02/2017 – segunda-feira de carnaval, às 7h30min, na Matriz;
13/02/2017 – terça-feira de carnaval, às 7h30min, na Matriz;
Nos dias 12 e 13/02/2017 não haverá missa à noite;
14/02/2017 - quarta-feira de cinzas, às 8h30m, 18h. E 20h, na Matriz; 

Dias e horários especiais de Missas
entre as festividades de fim de ano
e a quarta-feira de cinzas:

http://secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
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Neste ano vivenciamos a 19ª edição da Campanha 
“Natal de Luz, Natal sem Fome”, que acontece na 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção desde 1998. A 
campanha tem a finalidade de, no Natal, levar alimentos 
às mesas de famílias carentes, previamente cadastradas 
pela Pastoral do Dispensário, com a colaboração de 
paroquianos e empresários.

Contudo, nos últimos anos a Ação ganhou as ruas da 
cidade, com a população abraçando essa linda ação 
caritativa. Durante o último mês os alimentos foram 
entregues nos pontos de coleta, mas é na reta final da 
campanha, que a comunidade paroquial se mobiliza para 
os eventos que despertam a caridade popular e 
aumentam bastante a arrecadação de alimentos

No sábado, dia 16, os movimentos e pastorais se 
emprenharam no projeto “Porta a Porta”; com visita a 
residências e ao comércio, caminhando pelas ruas da 
cidade, com o objetivo de arrecadar o maior número 
possível de alimentos. Um trabalho gratificante, que a 
população acolhe com carinho e gera a união dos 
diversos segmentos da Paróquia em prol da caridade.

No domingo, dia 17, foi dia do Passeio Ciclístico com 
apoio do Grupo “Bike Nigth”, convidando todos a saírem 
do comodismo, e para participar bastava trocar sete 

quilos de alimentos pela camisa do passeio. Cerca de 
oitenta pessoas, de todas as idades, pedalaram na 
intenção da campanha, colecionando apoio e incentivos 
de moradores e turistas. 

Na quarta-feira, dia 20, terminou a Campanha “Natal 
de Luz, Natal sem Fome” com a arrecadação de 
alimentos que mais uma vez superou as expectativas, 
pois foram montadas 461 (quatrocentas e sessenta e 
uma) cestas básicas, que correspondem a mais de 9 
(nove) toneladas de alimentos. Ao final dos trabalhos, o 
Padre Marcelo Chelles agradeceu e abençoou os 
alimentos:  ”Obrigado, porque foi o Senhor quem colocou 
esse dom no coração de cada um de nós e nos chama a 
viver o amor para com o nosso semelhante. Por isso, 
suplicamos a bênção para todos esses alimentos, 
Senhor. E queremos que essa bênção se estenda à vida 
desses nossos irmãos carentes, que as suas dificuldades 
possam ser amenizadas com a caridade fraterna e o 
amor dos seus irmãos”. Por fim, o Padre Marcelo 
agradeceu os paroquianos Ronaldo e Lúcio, 
responsáveis, respectivamente, pelo  Dispensário e pela 
Campanha, dizendo: “Parabéns, pelo trabalho que vocês 
fazem em nossa Paróquia! A gente sabe que esse é um 
trabalho verdadeiramente de caridade, não há 
publicidade, não há louros, é extremamente trabalhoso, 
mas é de uma importância sem igual esse trabalho. Só 
quem pode recompensá-los  é Deus! 

Campanha arrecada nove toneladas de alimentos
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Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos, no 
dia de hoje, a noite do Santo Natal. Hoje é um dia de 
alegria, mas uma alegria que não depende de como está 
o nosso coração. No terceiro domingo do Advento, nós 
ouvimos uma palavra na qual São Paulo dizia – “Alegrai-
vos no Senhor”!  Alguém que está atravessando um 
momento difícil poderia pensar: “como posso me 
alegrar?” – O motivo da alegria não se refere aos nossos 
contentamentos humanos, mas o motivo da alegria 
anunciada por São Paulo é exatamente em razão deste 
grande Mistério que nós celebramos no dia de hoje. E foi 
exatamente isto que o Anjo disse aos pastores no campo: 
“Eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vós o 
Salvador, que é o Cristo, Senhor!” Esta é a melhor e a 
maior notícia que a humanidade poderia receber, assim 
dizia uma antiga oração da nossa Igreja Católica. 

Aquele que deu forma a todas as coisas recebe a 
forma de escravo. Aquele que é Deus por toda a 
eternidade é gerado na carne. Aquele que é Adorado no 
firmamento é envolto em panos. Aquele que reinava no 
céu, eis que, agora, repousa numa manjedoura. 
Cumprem-se, hoje, portanto, todas aquelas profecias à 
respeito da vinda do Messias, que nós as lemos no antigo 
testamento. Em especial, cumpre-se aquela profecia, tão 
conhecida, que todos nós já ouvimos, do profeta Isaías: 
“Conceberá e dará luz um filho, o Deus forte, o 
Conselheiro admirável, o Príncipe da Paz veio ao nosso 
encontro. Embora, esteja deitado numa manjedoura; 
embora Ele seja recém-nascido; embora precise dos 
cuidados de sua mãe; embora precise ser agasalhado 
naquela noite de frio; Ele é o Deus forte que veio ao 
mundo por causa das nossas pobrezas e por causa de 
nossas fraquezas”. Nesta noite de hoje eu quero chamar 
à atenção para o fato de que nenhuma ação de Deus é 
sem propósito; não há nada que Deus faça que não 
tenha uma intenção. Quando falamos de Deus não 
podemos falar do acaso. Na verdade, cada ação de Deus 
é uma ação pedagógica e é preparada por uma ação 
anterior. Cada ação de Deus prepara a próxima ação, até 
chegar ao mais pleno de todos os seus atos. Como 
nenhuma das obras de Deus é por acaso, e nem é 
desvinculada uma da outra, o Natal que nós estamos 
celebrando hoje é uma das mais belas páginas de toda a 
história da salvação. Portanto, a obra da criação do livro 
do Gênesis, as profecias anunciadas por todos os 
profetas, o nascimento do Menino Jesus, que é o Santo 
Natal, narrado pelos evangelistas, assim como a Paixão 
e Ressurreição de Jesus, que é a Páscoa; e todas as 
outras ações de Deus formam, na verdade, um único e 
mesmo projeto de salvação da humanidade, mas 

nenhuma das ações de Deus fica inacabada ou 
incompleta. O livro do Gênesis, por exemplo,  nos conta 
que Deus ao criar o homem e a mulher, ele os fez a sua 
imagem e semelhança e quis que nós fossemos os seus 
filhos para sempre. No entanto, meus irmãos, em razão 
do pecado da humanidade, o homem se afasta de Deus, 
mas o Amor de Deus não se cansa, não se deixa vencer, 
não desanima. Como nada Nele é por acaso, a noite de 
hoje não é por acaso; como a palavra Dele não é vazia, a 
misericórdia Dele também não é uma pura promessa, e 
mesmo diante do nosso pecado, Ele promete realizar 
uma nova criação e nos dar uma nova vida. É isso que 
nós estamos celebrando hoje e não depende se hoje as 
coisas estão correndo do jeito que eu queria ou não. A 
nossa alegria não depende dos fatos humanos da nossa 
caminhada, a nossa alegria depende deste fato lindo e 
extraordinário... A nova vida oferecida por Deus no 
nascimento do Menino Jesus!

 Por isso disse o Anjo – “Eu vos anuncio uma grande 
alegria, nasceu hoje, para vós o salvador, que é o Cristo 
Senhor”. O nascimento do Menino Jesus é o encontro de 
Deus com a humanidade. Jesus é o rosto da misericórdia 
do Pai, a misericórdia de Deus e de Jesus Cristo se faz Mutirão de coleta de alimentos, “Projeto Porta a Porta” Passeio Cicístico de apoio à Campanha 

Entrega de Cestas Básicas por Círculo do EAC

visível, tangível e palpável. Por isso, a celebração de hoje 
é uma celebração de reconciliação; é uma celebração de 
paz; é uma celebração de alegria porque Deus cria de 
novo, porque Deus, em sua misericórdia nos dá a vida. 

Eu quero voltar, ainda, ao evangelho repleto de 
simbologias do Evangelista Lucas, para tomar apenas 
uma dessas simbologias e apresentá-la a vocês: a 
simbologia da misericórdia; a simbologia do perdão. 
Naquela época, quando se anunciava o evangelho, que 
significa boa notícia, dizia-se exatamente assim: “Alegrai-
vos”, a boa nova devia ser anunciada ao Rei e às 
autoridades daquele lugar. No entanto, a proclamação da 
“boa notícia” que foi dada pelo Anjo não foi apresentada 
ao Rei, não foi apresentada aos fariseus ou aos doutores 
da lei. Lucas diz que os Anjos anunciaram aos pastores e 
eu me pergunto: “porque aos pastores?” Uma vez que, os 
pastores, eram muito malvistos na sociedade judaica. Os 
pastores, juntamente com os publicanos, os cobradores 
de impostos e as prostitutas, não tinham salvação. Os 
pastores eram tão malvistos na sociedade judaica, que 
nem sequer podiam ser chamados como testemunhas 
em algum processo. De fato, os pastores não tinham 
lisura, eram desonestos, eram em grande parte, 
mercenários e ladrões. Então nos perguntemos: por que o 
Anjo não anuncia ao Rei e aos doutores da lei? Por que o 
Anjo vai anunciar a alegria desta noite aos pastores? 
Porque dirige a eles o alegrai-vos: o nascimento de 
Jesus? É para mostrar, meus irmãos, que Jesus veio ao 
mundo para os pecadores; é para mostrar, meus irmãos, 
que Jesus veio ao mundo para os fracos, para os 
enfermos, para os marginalizados. Portanto, Jesus veio 
ao mundo por causa de mim e por causa de você. O 
alegrai-vos de hoje é para todos nós, porque somos todos 
pecadores, somos todos carentes, todos precisamos 
desta luz que desce do céu!

Enfim, a mensagem do evangelho de Lucas nos faz 
entender que a festa do Natal é uma grande festa do 
encontro entre Deus e o homem. É quando Aquele que é 
perfeito vem abraçar o imperfeito; Aquele que é Santo 
vem em auxílio do pecador; Aquele que é puro toca 
naquele que é impuro para curar-lhe e restituir-lhe a 
saúde. É quando a Luz vem iluminar as trevas. Meus 
paroquianos queridos: deixemo-nos tocar por Aquele que 
nos cura; deixemo-nos iluminar por Aquele que é a luz da 
vida; deixemo-nos, cada um de nós, sermos santificados 
por Aquele que é o Santo dos Santos. Jesus se fez 
criança, e hoje nós o podemos levar ao nosso colo. Que 
um dia Ele nos receba em seu colo para nos levar à Sua 
casa e consumar toda a história da salvação, pois foi para 
isso que Ele veio nesta noite de hoje. Desejo a todos 
vocês um Natal Santo, sob a graça e bênção. Louvado 
seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

Padre Marcelo Chelles

Deixemo-nos iluminar por Aquele que é a Luz da Vida
A o  fi n a l  d a 

celebração da Santa 
Missa do Natal, no 
dia 24 de dezembro, 
o padre Marcelo deu 
u m a  e x p l i c a ç ã o 
sobre a linda Árvore 
de Natal que tivemos 
neste ano e fez os  
agradec imentos : 
“Vale  lembrar, meus 
irmãos, que aquela 
árvore de Natal que 
está ali, no primeiro 
domingo do tempo 
do Advento estava 
toda roxa, vocês 
estão lembrados? 
No terceiro domingo 
do Advento, a nossa 
linda Árvore havia 
mudado de cor e de 
acordo com o tempo 
l i tú rg ico ,  es tava 

rosa, e hoje quando vocês chegaram para a missa,  
ela  das cores da festa, do  branco e do dourado, 
assim como são as cores dos paramentos neste 
período de festa. 

Eu pensei e eles realizaram. Eu quero agradecer à 
Cida e ao Joelson, ambos não estão aqui nesta noite, 
a netinha nasceu agora no início de dezembro, e 
naturalmente, vocês podem imaginar onde eles 
estão, não é? Foi ela que, dedicadamente, fez cada 
uma dessas bolinhas e se vocês forem olhar para 
elas, vocês verão que é um trabalho artesanal, que 
começou a ser feito em dezembro do ano passado e 
foi entregue pronto em outubro deste ano. Agradeço 
também à Neide que fez a Arvore de Natal da nossa 
Matriz Histórica, que está lindíssima também. 
Agradeço ao Guilbor e à Gorete,  que ficaram 
responsáveis por ir trocando a roupa da árvore e 
pouco a pouco foram preparando e embelezando a 
árvore para esta noite de hoje.  Nesta noite feliz 
queremos dizer ao Menino Jesus que nós o amamos, 
muito obrigado Jesus. Antes da bênção final eu quero 
agradecer aquelas crianças que estão ali, gente, o 
padre fez um desafio para aquela criançada que têm 
11, 12 ou 13 anos,e vieram cantar noite de Natal. 
Muito obrigado minhas crianças, muito obrigado 
Adriana e Mauro porque vocês as ensaiaram, e as 
ensaiam o ano inteiro".

A Árvore de Natal
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Local:

Casa de Maria
Valor:

R$20,00 (média)
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Comunidade Santa Clara - Bairro Jacaré
Missas: 1º e 2º sábados do mês, às 18h; 4º domingo do 
mês, às 10h30min.
Adoração ao Santíssimo: segundas-feiras, às 
19h30min.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.

Comunidade Santa Izabel - Hospital
Missas: 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: quintas-feiras, às 19h.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.
Reunião do Grupo Jovem Santidade: sábados, às 18h.
Catequese: sábados, manhã e tarde.
Ensaio Ministério de Música: terças e 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:
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Na primeira quinta-feira do mês há a exposição 
do Santíssimo e benção do Santíssimo..

A escala de responsabilidade dos Movimentos e 
Pastorais nesses dias é a seguinte:

De 8h30min às 9h30min – Pastoral da 
Sobriedade; De 9h30min às 10h30min – Infância 
Missionária, Coroinhas, Coral Cantai Louvores, 
Garra, Equipes de Nossa Senhora, Equipes de 
Canto Litúrgico, Coral Rainha Assunta; De 
10h30min às 11h30min – Terço dos Homens e 
Grupo Santa Monica; De 11h30min às 12h30min – 
Pastoral do Dízimo e Pastoral da AIDS; De 

12h30min às 13h30min – Pastoral da Esperança e 
Legião de Maria; De 13h30min às 14h30min – 
Pastoral Familiar e Pastoral da Saúde; De 
14h30min às 15h30min – Encontro de Casais com 
Cristo e Vicentinos; De 15h30min às 16h30min – 
Setor Juventude (todos), Pastoral do Catecumenato 
e Pastoral do Dispensário; De 16h30min às 
17h30min – Pastoral do Batismo e MCC; De 
17h30min às 18h30min – Renovação Carismática 
Católica, Acólitos, Mordomos do Espírito Santo, 
Pastoral da Catequese, SEMEAR, PASCOM, 
Equipes de Liturgia  e Pastoral da Terceira Idade

Exposição e Adoração ao Santíssimo Sacramento
Confiram a escala de responsabilidade dos Movimentos e Pastorais

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Matriz 
Auxiliar de Cabo Frio, recebeu a Segunda 
Concentração Arquidiocesana dos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESC's), no 
dia 02 de dezembro. O evento teve início em 2016, 
no Ano da Misericórdia e, neste ano de 2017, teve 
como principal reflexão o Ano do Laicato (Sal da 
Terra e Luz do Mundo. Mt.5,13-14).

O evento teve início com um momento de 
Formação, conduzido pelo Padre Marcelo Chelles, 
Vigário Episcopal do Vicariato Lagos e pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Cabo 
Frio. No decorrer da tarde, houve pregação, 
Adoração ao Santíssimo Sacramento, partilha e 

confraternização.
O Padre Douglas Fontes, responsável pela 

formação dos MESC's da Arquidiocese de Niterói, 
contou que o encontro de sábado “concluiu a 
caminhada de formação dos ministros, que no 
decorrer do ano, tiveram formações com as 
temáticas do laicato e do ano mariano”.

O Sacerdote se alegrou com a presença de mais 
de um mil e trezentos MESC'S e definiu a 
concentração: “foi um momento forte de comunhão e 
unidade, no qual pudemos renovar a nossa missão, 
nossa dedicação e a nossa disposição de servir o 
senhor no ministério que Ele nos confiou”.  

A concentração foi encerrada com a Santa Missa, 
presidida pelo Bispo Auxiliar de Niterói, Dom Luiz 
Antônio.

João Dias - SECOM ARQNIT

Foto: Padre Douglas Fontes

Segunda Concentração Arquidiocesana
Paróquia recebe cerca de um mil e trezentos MESC’s
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Continuamos nesta edição a apresentar o documento 105, 
que trata do “Ano do Laicato” cujo tema escolhido foi 
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na 'Igreja em saída', a 
serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”. 
No jornal passado, vimos a introdução e o primeiro capítulo. 
Desta vez, destacamos o segundo capítulo, que aborda o 
papel do leigo no mundo.
Capítulo 2 - Sujeito Eclesial: discípulos missionários e 
cidadãos do mundo
Este segundo capítulo aborda o testemunho dos leigos à luz 
da eclesiologia do Concílio Vaticano II da Igreja. Onde a base 
da reflexão, está no fato de todos, pelo Batismo, tornarem-se 
membros vivos do povo de Deus.

Igreja, Comunhão na diversidade
No povo de Deus, que é a Igreja, se realiza na diversidade de 
rostos, carismas, funções e ministérios, a sua unidade. Em 
função do bem comum, cada membro da comunidade 
coloca os dons recebidos do Espírito, a serviço da 
construção do Reino. 
Os modelos de organização eclesial podem mudar ao longo 
da história; permanece, no entanto, a regra mais 
fundamental: a primazia do amor (1 Cor 13), da qual advém a 
possibilidade de integrar organicamente a diversidade e o 
serviço de todos os que exercem alguma função dentro da 
comunidade.

Igreja, Povo de Deus Peregrino e Evangelizador
A noção da Igreja como povo de Deus lembra que a 
salvação, embora pessoal, não considera as pessoas de 
maneira individualista, mas como inter-relacionadas e 
interdependentes. A inter-relação e a interdependência 
levam a valorizar a diversidade de rostos, de grupos, de 
membros, de carismas e funções deste povo.
O sujeito da evangelização é todo o povo de Deus, isto é, a 
Igreja. Ela não pode perder de vista o serviço à vida e à 
esperança, através de uma obra evangelizadora audaz e 
missionária.

A Igreja, Corpo de Cristo na História
Os cristãos são chamados a serem os olhos, os ouvidos, as 
mãos, a boca, o coração de Cristo na Igreja e no mundo. 
Esta realidade da presença de Cristo é explicitada na 
imagem proposta por Paulo, a de que a Igreja é o Corpo de 
Cristo (1 Coríntios 12,12-30; Romanos 12,4-5). Cristo vive e 
age na Igreja, que é seu sacramento, sinal e instrumento.
O Apóstolo Paulo deixa claro que Cristo é a cabeça deste 
corpo (Efésios 1,22). A primazia do Cristo-cabeça lembra à 
Igreja que Ele é o centro de tudo.

A Iniciação à Vida Cristã
O Concílio Vaticano II valorizou a fundamentação 
sacramental da Igreja, especialmente pelos sacramentos da 
iniciação cristã. Esses sacramentos fundam a igual 
dignidade de todos os membros de Cristo. O Batismo nos 
incorpora a Cristo, pois fomos batizados num só Espírito 
para formarmos um só corpo (1 Coríntios 12,13; Efésios 4,5). 
A Crisma nos unge com o óleo do mesmo Espírito de Cristo 
para sermos defensores e difusores da fé. A Eucaristia une a 
todos na mesma fração do pão (1 Coríntios 10,17).

Identidade e Dignidade da Vocação Laical
A distinção que o Senhor estabeleceu entre os ministros 
sagrados e o restante do povo de Deus contribui para a 
união já que os pastores e os demais fiéis estão ligados uns 
aos outros por uma vinculação comum: os pastores da 
Igreja, imitando o exemplo do Senhor, prestam serviço uns 
aos outros e aos fiéis: e estes deem alegremente a sua 
colaboração aos pastores da Igreja.

os cristãos leigos exercem seu sacerdócio batismal. Eles são 
os ministros da celebração. Exercem seu sacerdócio, não só 
na celebração, mas igualmente na consumação do 
sacramento, na geração e educação dos filhos. Santificam-
se no cotidiano da família, a Igreja doméstica.
*A PARÓQUIA: são espaços para a vivência da unidade na 
diversidade, em que os cristãos leigos atuam como sujeitos. 
As Paróquias, sejam em sua Matriz ou em suas Capelas, 
são formas concretas de comunhão e participação, nas 
quais o cristão leigo atua como sujeito eclesial.
*OS CONSELHOS PASTORAIS E OS CONSELHOS DE 
ASSUNTO ECONÔMICO: consequência do espírito da 
Igreja vivida em comunhão, fundamentada na Santíssima 
Trindade. O Conselho de Pastoral é uma ferramenta clara da 
atuação dos leigos em suas comunidades, pois ativamente 
tomam parte nas decisões que lhe cabem. O Conselho de 
Assuntos Econômicos é determinante para todas as 
pessoas jurídicas da Igreja e têm a tarefa de colaborar na 
administração, manutenção e planejamento financeiro das 
comunidades, paróquias e (Arqui)dioceses. Os Conselhos 
devem ser apoiados, acompanhados e respeitados. 
*AS PASTORAIS E MOVIMENTOS:  Pastoral é toda a ação 
da Igreja e sua missão neste mundo. A Igreja não existe para 
si mesma, mas em função da sua missão de anunciar Jesus 
Cristo e fazer acontecer o Reino de Deus.
A missão evangelizadora da Igreja se realiza em três etapas:
a. Ação Missionária: É onde se dá o primeiro anúncio de 
Jesus Cristo, é o quérigma. A ação Missionária é a atividade 
que leva as pessoas a uma adesão e conversão a Jesus 
Cristo. Aqui se colocam os movimentos, cuja função é 
anunciar o quérigma.
b. Ação Catequética: Uma vez que a pessoa recebeu o 
anúncio precisa agora educar e aprofundar a fé.  Esta é a 
segunda etapa, é o momento do aprofundamento e 
ampliação da experiência da fé, seus elementos e suas 
exigências.
c. Ação Pastoral: já tendo sido iniciados na fé pela 
catequese, os cristãos necessitam alimentar a sua própria fé, 
necessitam crescer sempre mais. Para tanto, expressam 
sua fé em obras, em serviço aos irmãos e à comunidade. 
Neste sentido, pastoral é tudo aquilo que a Igreja realiza e 
que é distinto de evangelização e catequese. Destacam-se 
como ação pastoral: o serviço aos necessitados, o 
desenvolvimento da espiritualidade, a participação na 
comunidade, etc.

Serviço Cristão ao Mundo
A atuação cristã dos leigos no social e no político não deve 
ser considerada ministério, mas serviço cristão ao mundo na 
perspectiva do Reino. Assim, a participação consciente e 
decisiva dos cristãos em movimentos sociais, entidades de 
classe (sindicatos), partidos políticos, conselhos de políticas 
públicas e outros, sempre à luz da Doutrina Social da Igreja, 
constitui-se num inestimável serviço à humanidade e é parte 
integrante da missão de todo o povo de Deus. Portanto, ser 
cristão, sujeito eclesial e ser cidadão não podem ser vistos 
de maneira separada. Permanecendo Igreja, como ramo na 
videira (João 15,5) o cristão leigo transita no ambiente 
eclesial (Igreja) ao mundo civil, para, a modo de sal, luz 
(Mateus 5,13-14) e fermento (Mateus 13,33; Lucas 20,21), 
somar com todos os cidadãos de boa vontade, na 
construção da cidadania plena para todos. Não é preciso sair 
da Igreja para ir ao mundo como não é preciso sair do mundo 
para entrar e viver na Igreja.
Na próxima edição de nosso jornal, trataremos do 3º capítulo 
do Documento 105. Um abraço a todos e até lá!

Por isso, não é evangélico pensar que os clérigos – ministros 
ordenados – sejam mais importantes e mais dignos, sejam 
mais Igreja do que os leigos. Esta mentalidade errônea, em 
seu princípio, esquece que a dignidade não advém dos 
serviços e ministérios que cada um exerce, mas da própria 
iniciativa divina, sempre gratuita, da incorporação a Cristo 
pelo Batismo.

O Sacerdócio Comum
Os cristãos leigos são portadores da graça batismal, 
participantes do sacerdócio comum, fundado no único 
sacerdócio de Cristo. O sacerdócio batismal concede direitos 
na Igreja. Dentre outros, lembramos alguns: associar-se em 
movimentos de espiritualidade e de apostolado, conhecer a 
fé, participar dos sacramentos, manifestar-se e ser ouvidos 
em questões de fé, cooperar na edificação do povo de Deus, 
educar filhos na fé cristã. Aos direitos acrescentam-se os 
deveres: participar do múnus profético, sacerdotal e real, 
colaborar com os padres na ação evangelizadora, dar 
testemunho do Evangelho em todos os ambientes. Para os 
exercícios destes direitos e deveres, nunca deveria faltar-
lhes a ajuda dos ministros ordenados. A renovação da Igreja 
não será possível sem a presença dos leigos, por isso, lhes 
compete, em grande parte, a responsabilidade do futuro da 
Igreja.

O Perfil Mariano da Igreja
Para compreendermos, em toda a sua grandeza e 
dignidade, a natureza e missão dos cristãos leigos, podemos 
dirigir o nosso olhar para Maria. Nela encontramos a máxima 
realização da existência cristã. Por sua fé e obediência à 
vontade de Deus e por sua constante meditação e prática da 
Palavra, ela é a discípula mais perfeita do Senhor. 
Perseverando junto aos apóstolos à espera do Espírito, 
Maria cooperou com o nascimento da Igreja missionária, 
imprimindo-lhe um selo mariano e maternal, que identifica 
profundamente a Igreja de Cristo. Maria é a figura da Igreja. 
Ela precede todos os caminhos rumo à santidade. Na sua 
pessoa a Igreja já atingiu a perfeição.
Em Maria, mulher leiga, santa, Mãe de Deus, os fiéis leigos 
encontram razões teológicas para a compreensão de sua 
identidade e dignidade no povo de Deus. Maria é membro 
supereminente e de todo singular da Igreja, como seu tipo e 
modelo excelente na fé e na caridade.

Vocação Universal à Santidade
Os cristãos leigos, homens e mulheres, são chamados antes 
de tudo à santidade. A santidade de vida torna a Igreja 
atraente e convincente, pois os santos movem e abalam o 
mundo. Se nem todos são chamados ao mesmo caminho, 
ministérios e trabalhos, todos, no entanto, são chamados à 
santidade.
Os cristãos leigos se santificam de forma peculiar na sua 
inserção nas realidades temporais, na sua participação nas 
atividades terrenas. Santificam-se no cotidiano, na vida 
familiar, profissional e social. O horizonte para que deve 
tender todo caminho pastoral é a santidade.

Âmbitos de Comunhão Eclesial e
 Atuação do Leigo como Sujeito

O Documento insiste que a presença e atuação dos cristãos 
leigos e leigas se dá na Igreja e no mundo. No âmbito da 
Igreja, há muitos espaços nos quais os cristãos exercem o 
seu ser e seu agir cristãos. Citamos alguns deles:
*A FAMÍLIA: é o âmbito não só da geração, mas também do 
acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. 
É a beleza de ser amado primeiro: os filhos são amados 
antes de chegar. Na celebração sacramento do matrimônio, 

Padre Marcelo Chelles explica o significado do “Ano do Laicato”, celebrado pela Igreja no Brasil (2ª parte)
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Aconteceu no domingo, dia 17 de 
dezembro, no Centro Pastoral Casa de 
Maria, a confraternização de Natal das 
quatro Conferências Vicentinas de Cabo 
Frio, com doze famílias carentes por eles 
assistidas. O evento contou com a 
colaboração de jovens do EAC e suas 
famílias, teve início com uma linda e 
singela celebração de Natal, sob o tema: 
“A exemplo dos três reis magos, o que 
podemos oferecer a Jesus neste Natal?”, 
na qual todos tiveram a oportunidade de 
fazer as suas orações aos pés do Menino 
Jesus. Após a celebração, foi servido um 
delicioso almoço e, em seguida houve a 
distribuição de presentes para as 
crianças, além de cestas básicas, 
reforçadas com biscoitos recheados para 
as crianças, e outra cesta com itens de 
asseio pessoal para as famílias. Também 
foi montado um bazar, no qual as famílias 
carentes puderam escolher as peças de 
vestuário do seu agrado.

“Para os jovens do nosso círculo e 

amigos do EAC fica a lição de que 
precisamos conhecer a realidade da 
maioria das famílias de nosso País e 
ofertar-lhes o nosso tempo e o que mais 
pudermos ofertar para dar-lhes dignidade 
e diminuir o sofrimento deles. Quão 
grandioso é o trabalho dos Vicentinos, que 
a nossa comunidade paroquial precisa 
conhecer mais. Eles contribuem com 
essas famílias da forma que podem e 
muito esforço pessoal, ajudando inclusive, 
com meios materiais para a reforma das 
suas casas. Um lindo trabalho!” - disseram 
Deborah e Rubens, tios do círculo Amarelo 
do VI EAC, que participou da celebração.

Quem somos? 
A Sociedade São Vicente de 

Paulo – SSVP é um movimento 
católico internacional de leigos, que 
surgiu na França, em 1833, quando 
alguns jovens, incomodados com a 
injustiça social, liderados por Antonio 
Frederico Ozanan, na época com 20 
anos, passou a dedicar-se ao 
serviço voluntário de promoção 
social e assistência social, hoje 
presente em 145 países e com mais 
de  um  m i l hão  de  membros 
colaboradores, chamados vicentinos 
e vicentinas.  

Rubens Campos

Conferências Vicentinas celebram o Natal com gesto concretoNotícias
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Aconteceu no dia 16 de dezembro, no Salão Social da Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção, o último Encontro do ano de 2017 da 
Pastoral do Berço, com a presença da Irmã Maria de Lourdes, das 
Agentes da Pastoral e 10 (dez) gestantes assistidas, no momento, sendo 
três no oitavo mês de gestação; quatro no sétimo mês de gestação; uma 
no quinto mês de gestação e duas no terceiro mês de gestação.

A Reunião se iniciou às 9h com um saboroso café da manhã natalino, 
às 9 horas, seguido de palestra da Agente Marcela, que é enfermeira de 
formação, acerca do parto das gestantes, bem como, foi dada explicação 
sobre o batismo, uma vez que as gestantes não precisam ser católicas, 
pois todas são acolhidas, mas as que querem são orientadas e têm toda 
a formação para batizarem o bebê. Após a formação, houve um 
momento dedicado às orações. Ao final do encontro, foram distribuídos 
os enxovais para as gestantes em final de gestação, no sétimo ou oitavo 
mês, além do sorteio de brindes para os bebês.

A Pastoral do Berço segue aberta a acolher novas gestantes 
necessitadas, que possam se beneficiar com a ajuda da Pastoral. Caso 
você conheça alguma, oriente-a a se inscrever na Secretaria Paroquial, a 
fim de que participe das próximas reuniões mensais.

O Padre Matheus Pigozzo, que vem participando das reuniões da 
pastoral desde a sua refundação, segue fazendo um apelo aos 
paroquianos e amigos para que façam doações de itens para a 
confecção dos enxovais de bebês, tais como: toalhas de banho com 
capuz, roupinhas para bebê, fronhas, lençóis, sapatinhos, fraudas e 
outros objetos de uso dos bebês, que poderão ser deixados na 
Secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Que os gestos de 
amor sejam sementes de conversão para todos nós.

Notícias

Pastoral do Berço
Café da manhã Natalino

A solenidade de encerramento das novenas 
de Natal aconteceu no dia 14 de dezembro, na 
Matriz Auxiliar, após a Santa Missa das 19 
horas, que o Padre Marcelo Chelles celebrou, 
colocando também na intenção todas as casas 
por onde as Novenas de Natal da nossa 
Paróquia passaram este ano. 

“A nossa família se reúne nesta noite santa 
para celebrar o encerramento das novenas de 
natal, com o coração pleno de gratidão, porque 
Deus nos envia o Seu Filho para a nossa 
salvação” – disse o Padre Marcelo abrindo a 
cerimônia, e orou: “Senhor, obrigado pelo Teu 
nascimento, obrigado porque deixaste a 
morada celeste e vieste armar a Tua tenda 
entre nós: na Belém de nossa Família nós te 
acolhemos com amor”.

O Padre Marcelo nos contou uma história 
repleta de significados: “Havia uma mulher que 
preparara a ceia do Natal, com todo zelo e 
cuidado. O presépio, os talheres, a toalha 
bordada, a decoração natalina, os itens da ceia, 
a lista de presentes, tudo parecia perfeito. 
Afinal, apenas uma vez por ano toda a família 
se reunia para celebrar o Natal. Era a festa da 
família. No entanto, no seu coração, um 
sentimento lhe dizia que faltava alguma coisa 
muito importante... Tornou a passar tudo em 
revista, porque tinha a sensação de que algo 
faltava. Colocou-se diante da sua fé e se 
lembrou de que havia confessado e estava 
pronta para a missa do Galo, e nela receber 
Jesus naquela noite Santa. Mas, então, o que 
era? Por que não parava o seu coração de 
incomodar? Esqueci-me de alguém, era isso, 
com certeza! Foi buscar a lista porque eram 
muitos e reviu atentamente cada nome, cada 
família. Leu vagarosamente toda a lista, e 
quando chegou àquele nome a sua mente 
pensou de repente: “Que bom seria se ele não 
pudesse vir”. Desde aquela vez em que ele 
tinha sido tão desagradável, tão ofensivo com 
ela, não podia sequer pensar no seu nome, e 
ele já havia até telefonado lhe pedindo 
desculpas, mas a ofensa teria sido muito 
grande, e ela não quis desculpar. Abria-se o 
coração e Jesus amoroso dizia: “Não 

percebeste o que falta? Como 
queres tu viver a festa da família?

Comemorar o meu nascimento 
que vos fez a todos irmãos e ainda 
assim estar zangada com o 
próprio irmão?

 Fez uma prece para pedir 
coragem, pediu o número e do 
outro lado ouviu a voz que tanto a 
havia ofendido.  Uma força 
inexplicável,  a impulsionou a 
dizer: perdoa-me por não te ter 
perdoado, vem mais cedo, quero 
te abraçar. Do outro lado ouviu 
uma voz embargada que lhe dizia: 

“Irmã, como esperei por este momento. 
Também eu quero te abraçar”. Que paz 
extraordinária se instalou no seu coração. 
Agora estava tudo pronto, nada faltava. No seu 
coração, Jesus com um sorriso imenso dizia-
lhe: agora sim, é Natal em tua casa, é Natal em 
tua família, é Natal no teu coração. E por tua 
causa, também tem festa no céu”.

Neste momento da cerimônia fez-se silêncio 
diante de Deus; e em oração, prometemos a 
Ele que nós também queremos perdoar todas 
as ofensas que sofremos, mas também 
queremos pedir perdão por todas as ofensas 
que causamos, principalmente em nossa casa 
e em nossa família. Depois, o Padre Marcelo 
pediu que todos escrevessem em um pedaço 
de papel uma oração para a nossa família, que 
ele chamou de presente para Deus, e pediu 
que, em procissão a depositássemos aos pés 
do Menino Jesus. Oração é um diálogo, você 
fala e Deus o ouve, Deus fala e nós ouvimos; 
então, depois de deixarmos a nossa oração, 
recebemos uma oração que é uma palavra 
bíblica, para que fizéssemos juntos, unidos em 
família o que diz aquela leitura bíblica.

 “Que nossa família aprenda as lições do 
Mestre da vida! Que nossa família aprenda a 
partilhar, a perdoar, a construir o Reino do Amor 
e da paz, na certeza de que Jesus é o centro do 
nosso Natal. Que tenhamos todos um Natal de 
Amor, um Natal de paz, um Natal de 
reconciliação, um Natal de Luz”, – disse o 
nosso pároco, que prosseguiu:

 “Aproveito este momento para dar 
um abraço e um beijo carinhoso a 
todos vocês que aceitaram o convite, 
fizeram as Novenas de Natal em sua 
casa, visitaram outros lares, levaram 
a palavra de Deus. Deus abençoe a 
cada um de vocês. E você que está 
nos visitando nesta noite e que 
recebeu a visita da nossa Paróquia 
em sua casa, seja muito bem-vindo! 
Esta casa aqui também é sua, a porta 
da nossa Igreja está aberta, o coração 
de cada um de nós está aberto, os 
nossos braços estão abertos para 
receber vocês. Voltem sempre!”.

Rubens Campos

Encerramento das Novenas de Natal

Foto: Nicole Niebus

“Em verdade eu vos declaro: 
todas as vezes que fizestes isto 
a um destes meus irmãos mais 
pequeninos, foi  a  mim  mesmo  
que o  fizestes”. (Mt 25,40)
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Palestra “Conversando sobre Ideologia de Gênero” com o professor Bernardo Kuster (3ª parte)
A quinta base – o primeiro experimento de 

gênero feito pelo Dr. John Money

A quinta e última base nos revelam o Dr. John Money, 
psiquiatra, sexólogo de formação, que nos anos 60 foi o 
criador do termo gênero, dizendo que, na verdade, a 
biologia não importa, porque o que vai formar a identidade 
da criança e o seu comportamento sexual é a criação 
fornecida pela família.  Ele não tinha desenvolvido uma 
teoria, mas ele tinha essa tese e não tinha nenhum 
instrumento para poder provar isso. Ele não tinha uma 
experiência concreta, mas essa oportunidade de realizar 
a sua experiência surgiu com um menino chamado Brian 
Reimer. Ele nasceu junto com o seu irmão gêmeo, 
chamado Bruce, mas o Brian ao ser circuncisado, por um 
acidente, teve destruído o seu órgão genital. Os pais, sem 
saber o que fazer, buscaram ajuda do Dr. John Money, 
que já era muito conhecido na época e perguntaram o que 
podiam fazer neste caso. Ele viu a oportunidade de testar 
o seu experimento, e disse – é simples, fazemos uma 
cirurgia, colocamos um órgão sexual feminino nele, 
educamos como se fosse uma menina, porque, afinal ser 
menino ou menina é só uma construção sexual, não tem 
nada a ver com biologia, segundo ele, e depois, ele nunca 
vai saber disso, e acabou o problema. Bom, fizeram a tal 
cirurgia quando ele tinha seis meses, e Brian começou a 
ser tratado como Brenda, e foi educado assim, pelos pais. 
Vamos ver um resumo dessa história (que pode ser 
facilmente encontrada na Internet): Brenda, que era o 
Brian, se rebelava contra as roupas femininas, já desde os 
dois anos de idade, e sempre teve o comportamento 
visivelmente masculino. A mãe tentou suicidar-se várias 
vezes, tornou-se depressiva e depois morreu. O pai lhe 
contou toda a verdade... aos quatorze anos de idade, e, 
depois de inúmeras cirurgias, a Brenda reverteu a 
situação, passou a viver como homem e trocou o seu 
nome para David. Então, era Brian, passou a Brenda e 
depois David. Brian, que é David; tentou suicidar-se aos 
vinte anos de idade e teve uma depressão incurável, 
sendo abandonado pela esposa. O seu pai se tornou 
alcoólatra; o seu irmão se tornou um drogado inveterado e 
acabou por se matar, por causa de toda essa situação; e, 
por fim, o próprio Brian ou David, aos 38 anos, em dois mil 
e três, acabou por suicidar-se com um tiro no peito. Este é 
“sucesso” da primeira experiência de gênero.

Então, resumindo tudo até aqui, vemos que Marx e 
Engels descobriram a origem do problema que, segundo 
eles, é a família, que é a origem do patrimônio, a origem 
da opressão, a origem da desigualdade, e até mesmo a 
origem da propriedade privada; depois, veio o feminismo 
socialista que nos diz como devemos interpretar 
corretamente os ditos de Marx, fazendo uma revolução 
sexual; aí, vieram os sociólogos ativistas, americanos 
principalmente e ensinaram que é importante para alterar 
as configurações familiares mexer no comportamento 
humano, mexer na estrutura social; em seguida, a Nova 
Esquerda disse que a revolução precisa acontecer nas 
instituições através dos discursos, na família também, 
através das palavras; e por fim, veio o Dr. Money que deu 
o instrumento, o meio para que isso acontecesse ou a 
ferramenta para executar esse plano.

A Rubin Gayle, naquele artigo que eu mencionei no 
início da palestra, foi a primeira pessoa a citar a questão 
de gênero relacionada da política dentro do movimento 
feminista, só que ela não desenvolveu bem a ideia de 
desconstrução do discurso, mas ela já detectou que a 

“eu”, ela diz que a própria interpretação que você tem da 
sua identidade é o seu próprio “eu”, porque você não 
existe, na verdade. Você é a sua própria identidade que 
vai acontecer. Ela disse: “É importante considerar a 
relevância da afirmação de Nietchie, em “A genealogia da 
moral”, de que não há um ser, ou alguém, por trás do 
fazer, do realizar, do tornar-se o fazedor, aquele que faz é 
uma mera ficção, a obra é tudo. Não há identidade de 
Gênero por trás das expressões de gênero, essa ideia de 
identidade é uma performatividade”. Vocês entenderam? 
Não tem ninguém executando, você é aquilo que você 
faz. Portanto, se não existe gênero, se não existe homem, 
se não existe mulher, se tudo é uma performartividade, 
não existem também, homossexuais, porque não existe 
gênero, não existem também, lésbicas, não existem 
transexuais, pansexuais, pangênero, agênero, não existe 
gênero cristalini, não existe gênero tom-boy, tom-girl, 
fluido, transparente, demi-boy, demi-girl, não existem 
mais. Ou seja, quando o movimento LGBT defende a 
questão de gênero eles não percebem que eles estão 
solapando, minando, aquilo que os sustenta, porque eles 
estão sendo usados como buchas de canhão por um 
movimento que é bem maior não está nem aí para eles. 
Historicamente, o comunismo foi o movimento que mais 
matou homossexuais no mundo, Stalin matava os 
homossexuais a rodo, Che Guevara também, mas ao 
mesmo tempo, eles estavam fomentando isso aqui no 
Brasil, porque é um meio para um fim político. 

Então, quando a gente vê a difusão desse livro, 
imagina que essa ideia precisa ter um ventilador que a 
espalhe por todos os lugares, e qual foi o meio de difusão 
que eles encontraram para alastrar isso pelo mundo 
inteiro? A ONU! Houve uma conferência da ONU sobre 
mulheres, em setembro de 1995, portanto cinco anos 
depois do lançamento do livro, na qual Judith Butler 
esteve presente, junto com uma série de ativistas, e 
conseguiram incluir no final a questão de gênero, e não 
definiram a questão de gênero, de propósito, constituindo 
nisso o seu sucesso. Através da ONU esse documento 
chegou em todos os países e a questão de gênero 
começou a crescer, mas ninguém sabia ainda o que era. 
Até que veio um documento de 2006, chamado 
“Princípios de Yogyakarta”, na Indonésia, o qual dizia 
sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos 
Humanos em relação à Orientação Sexual e Identidade 
de Gênero, e esse é o primeiro documento que define o 
que é gênero, o que é identidade de gênero, e diz assim: 
“Consideramos identidade de gênero, a profundamente 
sentida experiência interna e individual do gênero de cada 
pessoa. É uma experiência profundamente sentida, 
interna e individual, e se ela é profunda, se ela é interna e 
se ela é individual, existe alguém senão o próprio 
indivíduo que possa dizer o que ele é ou diz ser é verdade 
ou não?” Então, segundo esse conceito, se eu digo a 
vocês nesse exato momento que eu sou uma mulher, 
quem são vocês para me tratarem como outra coisa? 
Tudo depende do meu discurso, tudo se torna relativo, a 
identidade se torna relativa. E eles dizem depois que os 
Estados devem tomar depois todas as medidas 
legislativas, administrativas, de outros tipos, que sejam 
necessárias para respeitar plenamente e reconhecer 
legalmente a identidade de gênero autodefinida por 
determinada pessoa. O Estado tem que reconhecer, 
respeitar, incluir na sua legislação, a mulher dragão, o 
homem sereia, a mulher gato, o homem cavalo, ou o que 
quer que seja.                         Continua na próxima edição...

chave era a questão de gênero, e ela disse assim: “Talvez, 
o movimento feminista tenha a tarefa de levar adiante, o 
mesmo tipo de mudança sexual em um sistema do qual 
Karl Marx tinha apena uma percepção social imperfeita, 
porque Marx não acreditava que era revolução sexual, 
mas sim social. Será preciso que alguém escreva uma 
nova versão do livro “A origem da Família, da Propriedade 
Privada e do Estado”, diz ela no artigo, considerando que 
se reconheça a interdependência mútua entre 
sexualidade, economia e política”.

A síntese de Judith Butler
A pessoa que veio a escrever a nova versão desse livro, 
chama-se Judith Butler, que escreveu o livro “Problemas 
de gênero, feminismo e subversão da identidade”. Esse 
livro tem 27 anos desde a primeira edição, e no Brasil está 
na 13ª edição. Eu frequento muito livraria e sei que esse 
livro vende muito, chega e logo sai. Esse livro é muito lido, 
mas é um livro difícil, é um livro complexo, minucioso e 
chato, porque ela, a Judith Butler, é muito hábil na 
construção do seu pensamento. Ela é professora de 
Retórica na Universidade da Califórnia e ela consegue 
articular as palavras de maneira que se você não estiver 
bem atento, vai cair dentro do pântano que ela prepara. A 
Judith Butler fez essa síntese de Marx, das feministas, 
dos sociólogos, da nova esquerda e da questão de 
gênero, no livro “Problemas de gênero, feminismo e 
subversão da identidade”, que serve de base para tudo o 
que nós conhecemos hoje como a Ideologia de Gênero. 
No livro, ela não diz que problema se trata de reduzir a 
opressão das mulheres, da inclusão dos homossexuais 
na sociedade, de acabar com o feminicídio, ou com a 
homofobia, mas diz que se trata de um objetivo político, 
que fique claro, “objetivo político”! Eis uma coisa relativa a 
essa questão de gênero que eu vou repetir muitas vezes e 
se tem uma coisa que precisamos guardar sobre o 
assunto é: Não se trata apenas de dizer “não é menino ou 
não é menina”, mas isso é uma ideologia que esconde 
objetivos políticos por detrás. Nós já vamos ver no final 
onde eles querem chegar. Em um trechinho do livro 
(página 24) ela diz: “Se a noção estável de gênero 
(homem e mulher) dá mostras que não serve mais como 
uma premissa básica das políticas feministas, talvez um 
novo tipo de política feminista seja agora desejável para 
contestar as próprias coisificações das reivindicações de 
gênero e de identidade”.  É o começo do primeiro capítulo 
do livro, ela está explicando que: “talvez seja agora 
desejável uma política que torne a construção variável da 
identidade como um pré-requisito metodológico e 
normativo, senão como um objetivo político” São as 
palavras dela, que estão nas páginas 24 e 35 do livro. 
Para quem não sabe ela é uma comunista declarada e 
vem lançando livro após livro. Eu estou lendo o livro novo 
dela, que foi editado aqui no Brasil, chamado “Quadro de 
Guerra”, e ela já está para lançar outro sobre a subversão 
da identidade, e não para. Mas o estrago feito por este 
livro aqui foi monumental. Ela sintetizou tudo e fala da 
identidade variável, de como a identidade, na verdade, 
nem sequer pode existir. Chega um trecho do livro em que 
ela diz que o gênero não é um substantivo, mas também é 
um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que o seu 
efeito substantivo é o que ela chama de performatividade 
e explica o que é isso. Nesse sentido o gênero é sempre 
um “fake”, uma ação, ainda que não seja obra de sujeito 
tido como pré-existente. Ela está dizendo que não há um 
sujeito que executa, não há uma identidade, não há um 
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Visita à Comunidade Rainha da Paz

Visita aos idosos do Lar da Cidinha

A Pastoral da Terceira Idade promoveu uma 
Celebração de Natal, no dia 09 de novembro, no Lar 
da Cidinha, onde serviu lanche e realizou a doação 
de fraldas geriátricas.

No dia 25 de novembro, a ação da pastoral 
ocorreu na Comunidade Rainha da Paz, no bairro 
Itajuru, onde também celebrou o Natal, serviu lanche 
e distribuiu kits de higiene.

A Pastoral da Terceira Idade se reúne todas as 
quintas-feiras, às 14h, no Salão Paroquial. Às 15h o 
grupo se divide para as visitas nas casas dos idosos 
e asilos.

Venha fazer parte da Pastoral da Terceira Idade!   

Aconteceu no dia 19 de novembro a última Missa 
em Ação de Graças pelas famílias do ano de 2017, na 
Matriz Histórica de Nossa Senhora da Assunção. A 
celebração foi presidida pelo Padre Marcelo Chelles e 
contou com a participação dos agentes da Pastoral 
Familiar e do ECC, na liturgia. O Padre Marcelo 
ressaltou na homilia a importância do trabalho 
realizado em nossa paróquia pela Pastoral Familiar e 
agradeceu aos  agentes  da  Pas tora l  pe la 
disponibilidade e serviço.

Após a Santa Missa houve a confraternização dos 
três setores da Pastoral Familiar na cantina paroquial 
com a presença dos agentes e do Padre Matheus 
Pigozzo, em clima de muita alegria e congraçamento, 
encerrando as atividades do ano.

Em 2018 continuaremos a nossa missão de 
trabalhar e ajudar as famílias a encontrarem a 
presença de Jesus Cristo! Que Nossa Senhora da 
Assunção e a Sagrada Família intercedam por nós!

Marcia Reis

Pastoral
Familiar

Missa em Ação de Graças pelas famílias
e Confraternização 

O Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom José 
Francisco, comunica mudanças no Clero da Arquidiocese de 
Niterói, observando as necessidades pastorais da Igreja, e 
para o bem do povo de Deus. Alguns padres foram 
remanejados  e outros assumiram novas funções.

O Arcebispo é sempre aquele que, como pai, acompanha 
e pode decidir junto ao seu conselho presbiteral as 
mudanças de caráter administrativo, pastoral, espiritual e 
missionária, podendo acontecer periodicamente, tanto em 
relação ao clero, quanto em relação às comunidades.

TRANSFERÊNCIAS DE PADRES:

Padre Adriano Cézar da Conceição Pinheiro - 
Administrador Paroquial da Paróquia São Vicente de Paulo, 
Araruama
Padre Alexandre Filipe Rocha da Matta - Administrador 
da Quase Paróquia São João Batista de La Salle, Niterói
Padre André Oliveira Teixeira - Vigário Paroquial na 
Catedral de São João Batista, Niterói.
Padre Bruno de Sousa Marinelli - Vigário Paroquial na 
Paróquia de São Pedro Apóstolo, Venda das Pedras, 
Itaboraí.
Padre Jorge Ignaczuk - Pároco da Paróquia Santo 
Antônio, Bacaxá e Administrador Paroquial da Paróquia N. 
Sra de Nazaré, Saquarema.
Padre José Elias Fiúza - Pároco da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, Mutuá, São Gonçalo.
Padre José Osmar de Medeiros - Reitor da Capela de São 
José e a serviço no Rincão.
Padre Leonardo de Oliveira Gonçalves - Vigário 
Paroquial - Paróquia de São João Batista, Itaboraí.
Padre Marcelo Froes de Matos - Vigário Paroquial da 
Paróquia de São Lourenço, Niterói.
Padre Marcos Vinícius Santana   - Vigário Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Cabo Frio.
Padre Mário Cezar da Costa - Pároco da Paróquia São 
José Operário, Jardim Catarina, São Gonçalo.
Padre Matheus de Barros Pigozzo - Administrador 
Paroquial da Paróquia N. Sra do Pilar, Boaçu, São Gonçalo.
Padre Robson de Oliveira Magalhães - Administrador 
Paroquial da Paróquia São Judas, Rocha, São Gonçalo.

Vitor Gomes

Padre Rodrigo Marques Gomes - Vigário Paroquial das 
Paróquias de N. Sra de Nazaré em Saquarema e Santo 
Antônio em Bacaxá.
Padre William Lucena de Oliveira - Vigário Paroquial na 
Paróquia de São Gonçalo, São Gonçalo

Troca de Vigários Paroquiais
 na Paróquia Nossa Senhora da Assunção

De acordo com o comunicado, o Padre Marcos Vinícius 
Santana, que foi ordenado em 30 de outubro de 2017, em 
cerimônia que aconteceu na Basílica Nossa Senhora 
Auxiliadora, em Santa Rosa, e foi presidida pelo Arcebispo 
de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, será o novo 
Vigário Paroquial da Paróquia Nossa da Assunção, em 
Cabo Frio, em substituição ao Padre Matheus Pigozzo, que 
será Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora 
do Pilar, no bairro Boaçu, em São Gonçalo.

A nossa comunidade paroquial já sente saudades do 
querido Padre Matheus, mas é preciso que leve aos irmãos 
da sua nova Paróquia todo o amor a Cristo, a Maria e à 
Igreja, que usou para evangelizar com maestria em nossa 
Paróquia. Que Deus abençoe a sua nova Missão, Padre 
Matheus, para que ela seja tão ou mais frutuosa quanto foi 
a sua missão na Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

Que seja muito bem-vindo o Padre Marcos Vinícius 
Santana! A nossa comunidade paroquial o acolhe com 
muita alegria e de braços abertos para sermos pastoreados 
nessa caminhada em busca da santidade. Que Deus lhe 
abençoe tremendamente em sua nova missão!

NotíciasDom José Francisco anuncia transferências de Padres

Gestos concretos


