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A PARÓQUIA NA INTERNET 

      Prezados Paroquianos, 

 Em fevereiro completei 14 
anos à frente da paróquia            
Nossa Senhora dos Remédios, 
sempre contando com o apoio e 
a participação dos paroquianos.  

 Realizamos muitos sonhos, 
concretizamos muitos projetos.  
E agora, será que podemos dar 
um novo passo na fé? Será que 
podemos sonhar com mais uma 
paróquia em nosso município? 
Sim, podemos, mas isso exige 
maturidade e corresponsabilida-
de dos fiéis leigos.  

 Nossa paróquia cresceu em 
população e em participação.         
E, para acompanhar esse cresci-
mento, precisamos dar um passo 
maior em nossa história de Evan-
gelização. Isso implicará na cons-
trução, conforme orientação de 
nosso bispo Dom José Ubiratan, 
de uma outra Matriz para sediar 
esta nova paróquia dedicada a 
Imaculada Conceição, na locali-
dade da Barra Grande.  

 Além da igreja, precisaremos 
de uma Casa Paroquial e outras 
dependências de apoio a essa 

nova realidade paroquial.  O desa-
fio é grande, mas não é impossível. 
Nosso Deus caminha conosco.         
É Ele que nos tem guiado até aqui 
com seu Divino Espírito Santo.         
É Dele a vitória! Além do mais,     
nossa Mãe, Maria Santíssima,              
intercede por nós.  

 Venho pedir o apoio de todos 
para a realização desse projeto.   

 Aos que já são dizimistas, peço 
que avaliem sua colaboração. Você 
tem sido um dizimista fiel? Você 
pode melhorar sua oferta?  
 A você que participa e que não 
é dizimista, preciso de seu apoio. 
Sinta a alegria de ser um investidor 
do Reino de Deus. Sua oferta será 
aplicada na Evangelização. 
 Aos Festeiros, agradeço o empe-
nho e peço prudência em relação às 
despesas das festas. Nossas festas 
são nossa melhor fonte de renda.  
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 Aos amigos benfeitores de 
fora da paróquia, meu muito 
obrigado por tudo que já nos 
ajudaram e volto a pedir com o 
coração aberto vossa ajuda.  
 Já temos o projeto arquitetô-
nico pronto. Só falta agora a sua 
contribuição.   
 Deus vos  abençoe!  

______________________ 
Pe. Roberto Carlos Pereira 

Secretaria da Paróquia 
 
Horário de atendimento:  
2ª a 6ª das 8h às 17h50  
na Igreja Matriz  
tel:  (24) 3371.1467  
Fax: (24) 3371.2946 
Secretárias: Luciene e Maria Clara 
E-mail: secretariadaparoquia@  
              hotmail.com 

Projeto arquitetônico - fachada da nova Igreja da Barra Grande 



Abertura do Setenário na Igreja Matriz 

              Setenário de Nossa Senhora das Dores 
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 Como parte integrante das             
comemorações da Semana Santa, 
somos convidados a contemplar as 
Dores de Maria Santíssima, que               
participa do sofrimento de seu filho, 
nosso Redentor.  
 “Junto à Cruz de Jesus estava de 
pé sua mãe” (Jo 19,25) 
  O Setenário de Nossa Senhora 
das Dores teve início com missa  
solene na Igreja Matriz e continuará 
até sábado, dia 28, às 19h30m, na 
Capela de Nossa Senhora das Dores, 
meditando a cada dia uma das sete 
dores de Maria Santíssima. A missa 
de abertura teve a participação da 
Irmandade das Dores e dos jovens 
da paró quia que  int egram a                     
PJ - Pastoral da Juventude e o                 
movimento TLC. Durante a homilia, 

E stamos nos aproximando da Semana Santa, que culmina na festa maior da Igreja, a 
da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da Páscoa. Mas até que ela 

aconteça, precisamos meditar sobre seu calvário e a crucificação, participando junto com a 
Igreja de todos esses momentos grandiosos. Confira a Programação da Semana Santa.  

enquanto recebia a imagem de 
Jesus crucificado, padre Roberto 
referia-se a nós, católicos, como 
seguidores da cruz. A irmandade 
acompanhou, com velas acesas, a 
meditação das dores, diante da 
imagem de Nossa Senhora, transla-

dada no dia seguinte para a                    
Capelinha. Venha participar de um 
dos mais piedosos e tradicionais 
exercícios quaresmais, que remon-
ta aos tempos da colonização               
portuguesa, numa celebração   
herdada dos nossos antepassados. 
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PJ Diocese de Itaguaí promove Curso de Dinâmica Para Líderes 

 J ovens de diversas paróquias que 
integram a diocese de Itaguaí                       
reuniram-se em Conceição de               

Jacareí para participar do curso de                       
Dinâmica para Líderes, entre os dias 27 de                
fevereiro e primeiro de março. Promovido 
pelo projeto Caminhos da Esperança,                       
da Pastoral da Juventude da diocese, o 
curso objetivou animar a caminhada dos 
jovens no seu compromisso com Cristo e a 
Sociedade, incluindo palestras, dinâmicas 
e espiritualidade. Representando a                        
paróquia Nossa Senhora dos Remédios, 
Eduardo Moreira ficou entre os cinco            
jovens que foram eleitos como responsá-
veis pelo projeto Caminhos da Esperança. 
Padre Camilo, pároco de Conceição de 
Jacareí, encerrou o evento com a celebra-
ção da Santa Missa.  

Formação para Todos 
 

 

Quer aprender mais sobre a Palavra de Deus e a doutrina da Igreja?  

E 
ntão não perca os encontros de 
formação, que vem acontecen-
do nas noites de quarta-feira, 

na igreja São Francisco, na Chácara. 
Direcionado a todas as comunidades da 

Paróquia, propõem o aprendizado e a 
oração, para aumentar o conheci-
mento e a fé nas coisas de Deus. E a 
resposta tem sido muito positiva, 
com casa cheia e povo interessado e 

participativo. Já foram feitos três            
encontros. No primeiro, o seminarista 
Luis abordou o tema "Quaresma e Cam-
panha da Fraternidade", aproveitando 
o tempo que estamos atravessando. 
Dom José Ubiratan, nosso bispo dioce-
sano, conduziu o segundo encontro, 
sobre "Leitura Orante da Bíblia", técni-
ca eficaz para, através de quatro                        
passos, se aproximar mais de Deus  
através de sua Palavra. No terceiro, o 
seminarista ensinou a praticar a Leitura 
Orante, resultando em muitos frutos 
testemunhados pela assembleia. Os 
próximos temas serão "A Bíblia: antigo 
e novo testamento" e o "Tríduo               
Pascal", para vivermos melhor a Sema-
na Santa. Os encontros são organizados 
pelo seminarista Luis Carlos e o CPP - 
Conselho Paroquial Pastoral. 
     Divulgue, participe! 
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Dom Ubiratan ministrando o segundo encontro 

Foto oficial do encontro 

“ SE É PRA IR A LUTA, EU VOU 
  SE É PRA TÁ PRESENTE, EU TÔ 
  POIS NA VIDA DA GENTE O QUE VALE É O AMOR “                 
                 Zé Vicente  

“Cristo transforma as pessoas. E pessoas transformadas transformam o mundo” Papa Francisco 
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pessoal; livro de poesias: porque 
uma vida só é bem vivida quando 
somos criativos, dando asas a ima-
ginação; imagem de São Francisco: 
para lembrar o compromisso com a 
ecologia; Ofício Divino da Juventu-
de: para estar em sintonia com 
Deus; anel de tucum: pelo compro-

 E 
ntre os temas que já 
foram discutidos estão: a 
discriminação racial, a    

redução da idade penal, a pena de 
morte e como a Igreja deve atuar na 
Sociedade, trazendo muitas reflexões 
e questionamentos, com saldo positi-
vo entre os jovens que, ao final dos              
encontros, elevam preces e orações   
pelo bem da nação.  
 A Pastoral ressurge depois de um 
período de inatividade na paróquia. 
"Os jovens têm muito fôlego e dispo-
sição que precisam ser colocados à 
disposição do Reino de Deus", enfati-
zou o coordenador Eduardo Moreira, 
destacando que entre os principais          
objetivos da Pastoral está educar os 
jovens na fé, tornando-os mais inte-
grados e comprometidos com a             
sociedade. "Que os jovens sejam  
sinais de paz, justiça e solidariedade", 
completa ele. A volta da PJ é vista 
com muita alegria, pois bem sabemos 
que os jovens são o futuro da Igreja e 
precisam ocupar seu espaço com      
união e boa vontade. Eduardo tam-
bém  informa que a primeira reunião, 
realizada em sete de março, girou em  
torno dos temas " O papel do grupo 
na comunidade" e "A presença da 
mulher na Igreja e na Sociedade".   
 Um dos momentos mais significa-
tivos foi quando analisou-se os sím-
bolos espalhados sobre a bandeira da 
PJ, para conscientizar a todos da           
importância da atuação da Pastoral. 
São eles: chapéu de palha: a presença 
da cultura paratiense; filtro dos              
sonhos: porque a juventude tem           
sonhos e  aspi rações;  ce lu lar:                   
uma crítica à falta de comunicação 

       Pastoral da Juventude em Paraty  

misso com a justiça e as causas 
sociais. 

Animados, os jovens enchem-se 
de disposição e alegremente              
convidam outros jovens para os 
próximo encontros. "Venha fazer 
parte da Pastoral da Juventude ". 

Temas propostos pela Campanha da Fraternidade 2015 têm motivado os          
encontros da Pastoral da Juventude, realizados aos sábados, na Igreja Matriz.  
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Terceiro encontro na Matriz 
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A alegria de estar no meio do povo 

V isita de pastoreio. Assim nosso bispo diocesano define 
os oito dias que passou em Paraty, em contato com as 

comunidades, encontrando e deixando-se encontrar por seu 
povo. É a terceira vez, em 15 anos como bispo, que dom José 
Ubiratan nos visita por um tempo tão longo. Para ele, represen-
tou a alegria de sentir o cheiro do povo. Para nós, a satisfação 
de ouvir a voz do pastor, acolhedora e repleta de sabedoria. 

Não poderia haver hora mais propícia. Estamos em plena 
Quaresma, orientados pela Campanha da Fraternidade, e feste-
jamos os 15 anos de seu bispado. Aqui, dom Ubiratan nos fala 
sobre esses temas e nos ensina o caminho para vivermos a             
nossa fé nos dias de hoje, tão conturbados. 

O Direito Canônico, que rege a 
Igreja, pede que o bispo temporari-
amente visite todas as paróquias da 
sua diocese. Como ela é tão vasta, 
dom Ubiratan realiza a visita por 
etapas. Uma semana aqui, outra ali. 
E agora foi a vez da paróquia Nossa 
Senhora dos Remédios de Paraty. 

Uma visita pastoral - diz ele - é 
mais longa. O bispo não vem para 
uma missa, uma palestra, uma            
crisma, mas se demora junto                      
às comunidades que integram a                  
paróquia. 
- Estive com as comunidades, movi-
mentos, fui ao asilo, tive  encontro 
com o Conselho Administrativo, com 
representantes das diversas comu-
nidades na igreja de São Francisco. 
Assim, esta visita é uma oportunida-
de para o bispo conhecer o seu po-
vo, de estar com seu rebanho. E o 
bispo como pastor traz as orienta-
ções que considera necessárias para 
as pastorais. É importante também 
porque o povo tem a oportunidade 
de estar com o seu bispo. Um perío-
do de integração entre o pastoreio. 

O objetivo é sempre animar, 
estimular as comunidades para que 
caminhem unidas, na comunhão 
com a Igreja, fazê-las perseverantes 
na fé, na vivência cristã da palavra 
de Deus e ainda torná-las solidárias 
e participativas - explica. 

- Eu sempre digo que uma paró-
quia é feita com a soma e a          
ajuda e cooperação de todos. 
Cada um à sua maneira vai ser-
vir a Igreja, a sua comunidade. 
Os dons do Espírito Santo, as 
funções pastorais e os movimen-
tos são diversos, mas uma comu-
nidade é feita da soma dos          
esforços e da participação de 
cada um, de cada grupo.                  
Ninguém está na Igreja para 
concorrer com ninguém. Igreja 
não é lugar de disputa, mas de 
serviço, de partilha e também de 
esforços. Nós temos que apren-
der a somar esforços, somando 
com os dons que cada um rece-
beu do Espírito Santo. 

 

“Os dons do  Espírito Santo,  

as funções pastorais e os 

movimentos são diversos, mas 

uma comunidade é feita da  

soma dos esforços e da 

participação de cada um,  

de cada grupo.” 
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Missa de Aniversário de Paraty 

Foto: Luis Carlos Zotesso 

Formação na São Francisco 

“...Não devemos esquecer que a Igreja não é composta só por sacerdotes, nem por nós bispos, não, somos todos nós! A Igreja so mos todos!” Papa Francisco 
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Cada comunidade tem sua característica. 
Dom Ubiratan encontrou-se com comunida-
des antigas e outras nascentes. “Visitei uma 
em que quatro famílias se reúnem para um 
circulo bíblico...e é assim que se começa. Por-
que a comunidade é feita da base, ali são 
colocadas as sementes para que possam cres-
cer e amanhã tornarem-se ativas", esclarece, 
vendo aí sua missão: encorajar as pessoas 
para que sejam perseverantes.  
- Pode ser uma comunidade mais antiga ou 
mais recente, todas precisam ser incentiva-
das, valorizadas, encorajadas. É desta forma 
que a Igreja caminha. O importante é que ali 
esteja presente a Palavra de Deus, a Eucaris-
tia, a Igreja. É a fé que constrói a comunidade 
e a faz crescer. 

Cada visita resulta num relatório, que é 
depois enviado ao pároco. Uma cópia fica na 
Cúria, outra na paróquia. No relatório, dom 
Ubiratan faz uma avaliação da visita, adian-
tando para nós seu parecer: - Encontrei     
comunidades participativas, maiores, meno-
res, nascentes, com fervor e vida de fé muito 
grande e, sobretudo um desejo de crescer no 
conhecimento da Palavra de Deus. Vi a igreja 
São Francisco cheia num dia de formação. 
Pessoas de comunidades distantes vindo de 
ônibus à noite, com a sede de aprender. Eu  
sempre digo que os leigos são os protagonis-
tas da Igreja, que confia na sua participação. 
E é preciso cuidar da formação dos leigos, 
seja na catequese, nas pastorais, nos movi-
mentos. 

Dom Ubiratan enfatiza o esforço dos  
sacerdotes - padres Roberto e Milton e o  
seminarista Luis Carlos - para cuidar de uma 
paróquia que inclui 30 comunidades. 
"Encontrei uma paróquia muito ativa, muito 
viva e atuante" - continua: - Vejo, sobretudo, 
a preocupação do padre Roberto. Quanta 
coisa ele já realizou na conservação e restau-
ração das obras históricas das igrejas. Incrível           
como ele tem coragem e esforça-se por fazer. 
Visitei no Sertão do Taquari a Igreja de São 
Vicente de Paulo, muito bem montada e a 
igreja de São Francisco que também é nova. 
Padre Roberto tem muita iniciativa, sobretu-
do nessa parte administrativa, quer na             
conservação das obras históricas como na                           
construção de novas igrejas. 

Círculo Bíblico em São Gonçalo 

Comunidade Sagrada Família - Condado 
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Comunidade São Vicente de Paulo - Sertão do Taquari 
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“...e a alegria de sermos orientados pelo Espírito Santo, nunca rígidos, jamais fechados, mas sempre abertos  
à voz de Deus que fala, que abre, que conduz e que nos convida a caminhar rumo ao horizonte” Papa Francisco  



 Conselhos do Pastor 
 

Na hora de voltar para casa, 
dom Ubiratan deixa uma men-
sagem para as comunidades 
de toda diocese: - A primeira 
missão da Igreja é evangelizar,            
anunciar o Evangelho e ensi-
nar o povo a ser discípulo e 
missionário de Jesus Cristo. 
Não só os padres e o bispo, 
mas também os leigos têm que 
aprender a serem missioná-
rios...a serem ativos nas suas 
comunidades, na catequese, 
nos círculos bíblicos, nas visi-
tas nas casas. Com a soma de 
todos vamos construir uma  
igreja discípula e também mis-
sionária de Jesus Cristo, uma 
Igreja viva...  

O bispo reconhece que atra-
vessamos tempos difíceis, 
quando o Brasil vem sendo  
governado pela desonestidade, 
pela corrupção, pela omissão 
do Judiciário.  
- Não sou eu que estou dizen-
do isto, mas é o que vemos 
nos noticiários e o que senti-
mos. Passamos por um mo-
mento  caótico. Mas não é isto 
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que Deus quer para o nosso 
povo.  

A Igreja trabalha com a 
evangelização, mas a missão 
da Igreja é também ser servi-
dora da nação. Nós precisa-
mos ser cristãos, mas também 
pessoas que amam a Pátria, 
que vivam o patriotismo. De-
vemos amar o nosso Brasil, 
querer o progresso do país. 
Deus é da partilha e da Justiça 
e quer que vençamos tudo  
isso. Então precisamos rezar 
muito nesse momento e ja-
mais aplaudir a desonestida-

de, que desagrada a Deus. Em 
primeiro lugar, falo para o povo 
dessa paróquia e para toda a dio-
cese. Que nós não aplaudamos a 
desonestidade. Ela não vem de 
Deus. Temos que trabalhar pela 
Justiça, pelo progresso de todos. 
E a desonestidade vai causando 

Comunidade São João Batista - Ponte Branca/Pantanal 
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“A Igreja trabalha com a  
evangelização mas a missão da  
Igreja é também ser servidora da 
nação. Nós precisamos ser  
cristãos, mas também pessoas  
que amam a Pátria.” 

“...Onde deve começar uma sadia política econômica: ... A resposta é específica:  
a dignidade da pessoa humana e o bem comum” Papa Francisco  

 
A Trajetória 
 

 

Mineiro, José Ubiratan nasceu 
em sete de setembro de 1947 em 
Tabacuri, uma pequena cidade 
franciscana que determinou seu 
caminho. Aos 19 anos foi cursar 
Filosofia e Teologia em Petrópolis, 
onde se ordenou sacerdote em 28 
de dezembro de 1975. Por 10 anos 
trabalhou no Rio de Janeiro como 
formador de frades e seminaristas. 
Em Teresópolis, passou mais sete 
anos como formador. De lá, foi 
pároco no Rio, na igreja de São  
Sebastião dos frades capuchinhos. 
Novamente em Petrópolis, atuou 
mais sete anos como pároco               
na igreja de Nossa Senhora Apare-
cida, até que o Papa João Paulo II   
o nomeou bispo de Itaguaí, como 

sucessor de dom Vital. A consagra-
ção como bispo, na Catedral do 
Rio de Janeiro, foi realizada por 
dom Eugenio de Araújo Salles e a 
posse oficial aconteceu em 19 de 
março. Somam-se, portanto, 15 
anos de serviços prestados à             
diocese de Itaguaí.  

- Sirvo com muita alegria. Nesses 
15 anos agradeço a Deus por ter 
me concedido saúde, força e cora-
gem para continuar o pastoreio do 
povo que Ele me confiou. Sei que 
as dificuldades aparecem, as lutas, 
mas os frutos são maiores.                        
Sei também que a minha presença 
aqui foi positiva, porque tenho a 
consciência de que em nenhum 
momento fui omisso. Procurei 
sempre servir com boa vontade, 
disponibilidade e se não fiz melhor 

foi devido as minhas limitações 
humanas. 

A diocese não se restringe a 
cidade de Itaguaí - alerta dom   
Ubiratan - onde fica a sede, com a 
residência do bispo. É formada por 
cinco municípios: Paraty, Angra 
dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e 
Seropédica. 

- Ela vai de Paraty a Seropédica, 
incluindo também as ilhas, resul-
tando numa longa faixa de terra, 
que leva quatros horas de carro 
para percorrer. É ainda uma dioce-
se muito bonita e rica, com cultura 
diversificada. E a nossa missão é 
essa, levar o evangelho de Jesus 
Cristo para todas as culturas,             
todas as regiões 
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Obra da Igreja do Rosário no Centro 

A  campanha da fraternidade, 
segundo dom Ubiratan, vem 

nos ajudar nesse propósito, a partir 
do slogan "Igreja e Sociedade". É 
quando a Igreja e a nação devem 
trabalhar juntas para o bem comum. 
- É a figura da Igreja servidora que 
veio não para ser servida, mas   para 
servir. Então ela procura servir nas 
mais diversas dimensões e é por isso 
que é importante que a Igreja e a 
Sociedade unam suas mãos para o 

bem comum, o progresso. A igre-
ja não tem a intenção de substi-
tuir o Estado, não é sua missão. 
O que temos que fazer é unir 
nossas forças e trabalharmos             
de mãos dadas para o bem              
comum da Sociedade. Que coisa 
mais bonita! E o lema da             
Campanha da Fraternidade "Eu 
vim para servir" destaca a mis-
são de Jesus. Ele não veio para 
tirar proveito de ninguém, para 

explorar ninguém, não veio para 
ser servido. Ele veio exclusivamen-
te para servir. Jesus entrega sua  
vida na cruz para servir o mundo, 
servir a sociedade. Assim, a              
missão da  igreja é ser servidora. 
Então é muito bom quando as     
duas forças se unem, a Igreja faz     
a sua parte e o Estado faz a             
parte dele, de mãos dadas traba-
lhando por uma causa  comum. 

Comunidade Santa Cruz - Tarituba 

Comunidade Nossa Senhora das Graças - Patrimônio Comunidade São José Operário - Ilha das Cobras 

Recebendo o carinho do povo 
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“Somente se o nosso testemunho for alegre é que poderemos atrair homens e mulheres para Cristo; e esta alegria é um dom que s e alimenta 
de uma vida de oração, da meditação da Palavra de Deus, da celebração dos Sacramentos e da vida comunitária, que é muito impo rtante” Papa Francisco  

____________________
texto: Mara Bernardes 
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“...A vida cristã é caminhar, permanecendo atento, incansável e corajoso” Papa Francisco  

 Segundo o coordenador e           
ministro Cezar Costa, nos tempos 
idos o padre João Peters tinha o 
costume de fazer essa caminhada 
todo quarto domingo da quares-
ma, levando o povo em oração da 
Ilha das Cobras ao Corisco.  
 Retomando o antigo costume, 
este ano a caminhada aconteceu 
dia 15 de março e percorreu 4Km, 
da Ilha ao Condado, onde será er-
guida a igreja da Sagrada Família. 

Caminhada da Penitência  

 Carregando uma cruz, a Cami-
nhada de Penitência fixou-se no 
tema Família, alvo de orações e 
cantorias.  
 Depois de andarem por uma 
hora, o grupo de aproximada-
mente 40 pessoas chegou ao  
Condado cantando o Hino das 
Famílias, do padre Zezinho. Cezar 
fez uma reflexão sobre o papel da 
família no mundo atual e pediu a 
benção aos céus para todas elas. 

 A Caminhada da Penitência, 
ano passado percorreu o trajeto 
da Ilha das Cobras à comunidade 
São João Batista, na Jabaquara. 
Reuniu cerca de 30 pessoas que 
rezavam pela Paz, motivados pelo 
combate à violência que assola 
nossa cidade, o país e o mundo. 
No próximo ano, durante o quarto 
domingo da quaresma, a comuni-
dade da Ilha das Cobras pretende 
organizar outra caminhada. 

Pelo segundo ano consecutivo, a comunidade São José Operário, da Ilha das Cobras,                  
realiza a Caminhada de Penitência, resgatando uma antiga tradição.  
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Foto Catiana Conceição 
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Via Sacra na Capela de Santa Cruz da Generozza 

A  Capela de Santa Cruz da Generozza                
uniu-se a outras comunidades da paróquia e   

celebrou a Via Sacra, durante as sextas-feiras da 
Quaresma, reunindo fieis e moradores locais dedi-
cados a meditar os últimos passos da vida de Cristo.  
 A primeira celebração feita no adro da capela foi 
realizada em 13 de março, com orações à Igreja e 
ao clero, em destaque ao Papa Francisco e ao nosso 
bispo diocesano, dom José Ubiratan. A paz para a 
cidade e a memória dos falecidos também foram 
incluídas nas preces.  
 A realização da Via Sacra foi iniciativa de           
dona Lucília Cananeia, integrante do grupo que           
organiza as atividades da Capela, e muito bem acei-
ta por todos. Contou com a presença da imagem 
peregrina de Nossa Senhora das Dores, que faz          
visita as casas dos seus devotos, em especial nesta 
época da Quaresma.    
 Ana Santos, presidente da Irmandade de Nossa 
Senhora das Dores, comunica que a imagem ficará  
exposta na Capela, que fica no Beco do Propósito - 
Cragoatá, até a Páscoa.  
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"São José, exemplo vivo de fé  
e confiança em Deus" 

P atrono da Igreja e protetor das famílias, São José é 
o padroeiro da comunidade do Corisco, que reali-

zou novena em sua homenagem entre os dias 12 e 22 
de março, com o tema "São José, exemplo vivo de fé e 
confiança em Deus." 
 São José é comemorado em 19 de março, abrindo 
um parêntese no período da quaresma para a sua cele-
bração. No próprio dia de São José a festa é liberada e a 
igreja veste branco, canta-se o Glória e permite-se toda 
espécie de pompa. Tudo isso pela grande dimensão           
do santo.  
 No encerramento da festa foi realizada a tradicional 
cavalgada que partiu da Igreja São José Operário, na 
Ilha das Cobras e circulou pelas ruas de Paraty rumo a 
Igreja do Corisco, onde todos receberam a benção.  
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“Tende confiança na força da cruz de Cristo, Acolhei a sua graça reconciliadora e partilhai -a com os outros” Papa Francisco  
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A  caminhada de 2015 começou em  
fevereiro nas comunidades do            

Centro, Chácara da Saudade, Ilha das 
Cobras, Mangueira, Jabaquara, Corisco, 
Praia Grande, Ilha do Araújo, Várzea, 
Graúna, Barra Grande e Taquari. Os             
catequizandos somam um total de 141, 
que deverão ser crismados no mês de 
novembro pelo bispo diocesano, dom 
José Ubiratan. Destes, 52 receberão a 
primeira Eucaristia e sete serão batiza-
dos. O batismo de adultos é uma alegria 
para a paróquia, pois são pessoas que 
não receberam o sacramento ao nasce-
rem mas que em determinado momento 
da vida decidem: "Eu quero seguir Jesus 
Cristo, quero pertencer a Igreja Católi-
ca!" - Eles são acolhidos com muito cari-
nho nas suas comunidades e preparados 
com atenção especial pelos catequistas - 
diz Cristina Calixto, coordenadora da  
Catequese com Adultos.  
 O primeiro encontrão dos jovens,  
para ouvirem palestras e se conhecerem 
já aconteceu na Igreja Matriz e abordou 
os temas Quaresma, Campanha da Fra-
ternidade e Batismo. Mais dois serão 
realizados ao longo do ano, sobre Euca-
ristia e Crisma.  
 O batismo dos sete jovens deve           
acontecer durante o  período Pascal em 
suas comunidades e a unção reunirá  
todos eles na igreja Matriz no Domingo 
de Ramos. Os jovens também recebe-
ram, a cada domingo, os símbolos que 
deve nortear a nova vida como católicos:           
Bíblia, cruz, vela batismal e a identidade 
cristã, com a oração do Credo, herdada 
dos Apóstolos. A primeira Eucaristia está 
marcada para o dia de Corpus Christi, 
em 11 de junho.  

Jovens se preparam para receber sacramentos  

A cada ano, dezenas de jovens e adultos buscam a Igreja para receber              
os sacramentos de iniciação cristã: batismo, primeira Eucaristia e crisma. 

Benção das bíblias na comunidade centro  
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Ubiratan Costa fala sobre a Quaresma durante o retiro na Matriz  
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Confraternização 
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Bênçãos no Aniversário de Paraty 

 No dia em que Paraty comemorou os 348 anos de emancipação 
Político Administrativa, 28 de fevereiro, a cidade e os paratienses 
foram abençoados pelo bispo Dom José Ubiratan, que presidiu a  
missa solene na Igreja Matriz, concelebrada por padre Roberto.                    
Estavam presentes o prefeito Casé e esposa, o deputado Luiz Sérgio, 
vereadores e secretários. Dom Ubiratan falou sobre a Campanha da 
Fraternidade, quando Igreja e Estado precisam exercer cada qual seu 
papel, direitos e deveres, com respeito, justiça e dignidade para que 
seja praticado o lema “Eu vim para servir!”. O prefeito agradeceu as 
palavras do bispo e o apoio do padre Roberto em relação às obras da 
Igreja do Rosário, patrocinada pela Prefeitura e Eletronuclear, com a 
administração da ONG IHAP - Instituto Histórico e Artístico de Paraty. 
Pediu às famílias que orientem seus filhos, tenham diálogo e cuida-
dos, para que a nossa juventude contribua para um mundo melhor, 
onde haja paz, justiça e solidariedade. A banda Santa Cecília prestou 
homenagem executando o Hino Exaltação a Paraty.  

 Dom Ubiratan também participou da confraternização na quadra 
da Matriz, quando foi distribuído o tradicional bolo de aniversário 
da cidade, confeccionado pela comissão de festa de São Benedito.  
 Parabéns Paraty!  

Texto: Eliane Guimarães da Silva 

 
 

PARATY,  JOIA DO ATLÂNTICO 
 

Poema de Antônio Carlos Marques 
  
Paraty, cidade monumento 
A todo o momento, invoca uma paixão. 
Calçada com pedras irregulares, 
Mas tão singulares. 
Casario simples e sóbrio, 
De comerciantes de outrora 
E que agora, projeta o turismo 
Como fonte de renda. 
Sacadas expostas ao relento, 
Refletem à luz do luar 
Formas disformes de moradores. 
Lembranças do passado 
Remoto, presente na foto. 
 

Paraty, das palmeiras imperiais, 
Que beijam o céu 
Da Praça da Matriz e 
Levam ao Pai, pedidos e súplicas. 
Paraty, de ilustre morador – D. João, 
Descendente do Imperador 
Que tem sua Vó Izabel, 
Redentora, Protetora, Libertadora 
Dos negros. Raça valente, 
Trabalhadora e sofrida. 
 

Paraty, dos engenhos 
De açúcar e aguardente, 
Do chiba, ciranda e cana-verde, 
Puxa-puxa, tapioca 
Do carregador de malas 
Da Praça da Bandeira, 
Onde as canoas eram esperadas 
P’ra compra de peixe fresco. 
 

Paraty, dos pintores 
Que exaltam sua arte 
Nas telas 
Tão belas 
E a maré entrante 
Deslumbrante 
Exuberante. 
 

Paraty, da história pátria, 
que resgatou o Rio de Janeiro 
das mãos dos piratas, 
devolvendo-a por inteiro 
ao seu povo pacífico e ordeiro. 
 

Paraty, local de trabalho 
de João Barbosa – português, 
mais tarde, Frei Fabiano de Cristo 
que do convento, 
aos pobres deu alento. 
 

Paraty, joia do Atlântico, 
pérola encantada, 
fulgor arquitetônico, 
erguida na confluência do infinito, 
onde a terra, o ar, a água 
formam os pontos convergentes 
do amor e da poesia... 
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“Por favor, não vos esqueçais de rezar por mim.  
Deus vos abençoe!”  Papa Francisco 

“Canta Francisco, com a voz dos pobres  

Tudo que atreveste a mudar  

Canta novo sonho, sonho de esperança  

Que a liberdade vai chegar  

Canta Francisco, com a voz dos pobres  

Tudo o que atreveste a mudar  

Canta novo sonho, sonho de menino  

Novo céu e terra vai chegar” 

Papa Francisco 
Dois anos guiando a Igreja 
de Cristo!  
 

 Em 13 de março, Papa Francisco 
completou dois anos de pontificado. 
Agradecemos ao Senhor pelo Papa que 
nos guia e peçamos ao Espírito Santo 
que o ilumine sempre. 



 

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Paraty/RJ - www.igrejaparati.com.br 

Caro leitor,  

O informativo O Caminho  

é um instrumento de evangelização.  

Leve-o adiante, torne-o conhecido.   

Para tornar o conteúdo mais 

abrangente, precisamos da sua 

participação enviando sugestões, 

notícias, fotos dos eventos da             

sua comunidade.  

Email: pascomparaty@hotmail.com  

 

 

 

 

“Ide pelo mundo e anunciai o 

Evangelho a toda criatura” Mc 16,15 
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Rádio Nova Onda FM 
Aos sábados das 9h às 12h 
Apresentação: Padre Roberto 
Participe pelo telefone 3371.8707 

Nas Ondas da Fé  
Sete Anos no Ar 

MARÇO 
 De 22 a 28 - Setenário de Nossa  
     Senhora das Dores 

 De 29/03—Domingo de Ramos 
 

ABRIL 
 01 a 05/04 - Semana Santa 
   (programação na página 3) 

 De 05 a 11 - Festa de São Benedito  
    na Comunidade do Campinho 

 
Confira no site da paróquia: 

 

É 
  tempo de Quaresma. Há um 
chamamento à mudança. So-

mos convocados a sermos  comu-
nidades não conformistas, mas, 
sim, transformadora, praticando 
uma economia de solidariedade e 
compartilhamento. Fazer a opção 
paroquial pelo dízimo como ins-
trumento bíblico de sustentação 
de nossas comunidades é promo-

LOJINHA DA PAXTUR 

Igreja Matriz - Centro Histórico 
Lá você encontra: CDs, imagens  

de santos, cartões, velas, presépios  
e muito mais. 

 

Aberta de segunda a sábado. 

Vai Acontecer... 
Fiquem atentos na agenda paroquial! 

ABRIL 
 Dia 19 - Show de Prêmios em benefí-

cio à Festa do Divino Espírito Santo 

 De 22/04 a 01/05 - Festa de São José 
Operário na Ilha das Cobras 

 Dia 24/04 - Ordenação Diaconal na 
lha das Cobras (confira na pág. 10) 

 De 24/04 a 03/05 - Festa de Santa 
Cruz na Comunidade de Tarituba. 

 
 

 

WWW.igrejaparati.com.br 

ver a conversão pessoal, pastoral e  
comunitária. O dízimo é um dos 
meios pelo qual cada cristão, vi-
vendo como membro da família 
do povo de Deus, demonstra sua 
corresponsabilidade pela vida e 
manutenção da Igreja. O dízimo 
não é uma esmola, uma coleta, 
nem um meio de “pagar” os sacra-
mentos. A comunidade precisa de 
membros responsáveis, irmãos e 
irmãs que ajudem a mantê-la. Por 
isso, assuma o compromisso de 
cristão comprometido com a Igreja 
e com o Reino de Deus, sendo 
dizimista na sua comunidade. 

COLABORE COM OS  
VICENTINOS 

 

F aça sua doação de alimentos 
sempre que puder. Os alimen-

tos arrecadados são para compor 
as cestas das famílias assistidas 
que dependem mensalmente des-
te serviço.  
 Para contribuir faça a oferta do 
quilo na sua comunidade e colabo-
re com o trabalho Vicentino. 
 

 Seja solidário! 


