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O s modernos meios de comu-
nicação vivem hoje " o de-

safio de narrar, não se limitando 
a produzir e consumir informa-
ção", nos alerta o papa Francis-
co. Segundo ele, "a informação é 
importante, mas não é suficiente, 
porque muitas vezes simplifica, 
contrapõe as diferenças e as         
visões diversas, solicitando a to-
mar partido por uma ou pela  
outra, em vez de fornecer um 

olhar de conjunto”. Orientados 
por suas santas palavras, chega-
mos ao terceiro número do infor-
mativo O Caminho, versão digital, 
buscando levar às comunidades 
uma reflexão sobre o nosso dia a 
dia em sintonia com a mensagem 
de Cristo. Nesta edição, O Cami-
nho traz matérias especiais sobre 
os assuntos principais da Igreja, 
entre eles, a Festa do Divino Espí-
rito Santo, que enche de alegria 

e mobiliza paratienses e visitan-
tes. Também destacamos a orde-
nação do diácono Luis Carlos  
Zotesso, que vem conquistando a 
paróquia com seu jeito simples e 
amável. Lembramos, ainda, das 
festas da Santa Cruz da Generoz-
za e de São José Operário, que 
movimentaram suas comunida-
des e a paróquia. Mas há muito 
mais, aproveite sua leitura. 

O Caminho quer aproximar cada vez mais você das atividades e eventos que acontecem em nossa paróquia. 

Entre em contato conosco, acessando nossos canais de comunicação:  

EXPEDIENTE 

 

 

Pascom Paraty 
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O 
 49º Dia Mundial das          
Comunicações Sociais é 
celebrado no dia 17 de 

maio, domingo que antecede 
Pentecostes, e neste ano pro-
põe como tema "Comunicar a 
família: ambiente privilegiado 
do encontro na gratuidade do 
amor”. A mensagem do papa 
Francisco  para esta celebra-
ção está em consonância com 

a Assembleia Ordinária do  
Sínodo sobre a Família, que 
acontecerá em outubro próxi-
mo. Diz o Santo Padre: “A fa-
mília é o primeiro lugar onde 
aprendemos a nos comuni-
car. Voltar a este momento 
originário pode nos ajudar a 
tornar mais autêntica e huma-
na a comunicação”.  

 

“...a família pode ser uma escola de 

comunicação feita de bênção.”  

Papa Francisco 

   Para marcar o 49º Dia Mundial das Comuni-

cações Sociais, a Pastoral da Comunicação 

(Pascom) da Diocese de Itaguaí realizará no dia 

30 de maio, em Seropédica, o 4º Encontro da  

Pastoral da Comunicação que refletirá a mensa-

gem do papa Francisco para o dia mundial das 

comunicações. O padre e assessor eclesial da         

Pascom Fábio de Melo fará a abertura com oração 

e palestra sobre o tema do encontro. Em segui-

da, haverá palestras de fotógrafos e jornalistas 

discorrendo sobre a mídia católica. O evento é 

voltado às pessoas que trabalham, se interes-

sam ou possuem um carisma especial para 

evangelizar por meio da comunicação nas       

paróquias. Mais informações no site da diocese: 

www.dioceseitaguai.org.br 
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     Festa do Divino Espírito Santo  

A  festa do Divino este 
ano é realizada entre 
os dias 15 e 24 de 

maio, com programação cada 
vez mais extensa, girando em 
torno da novena ao Espírito 
Santo, que mobiliza as 30           
comunidades da paróquia e 
padres convidados que che-
gam de outras paróquias e            
dioceses.  
  Eleita Patrimônio Cultural 
Imaterial em 2013, o título só 

veio aprimorar os carismas 
que dão colorido à grande   
festa, reunindo festeiros e 
uma comissão incansável, 
que se coloca à serviço o 
tempo inteiro, nas atividades 
mais diversas. Como já disse 
padre Roberto, o pároco, “a 
cada ano a festa cresce 
mais, já fugiu do nosso con-
trole, adquiriu vida própria”. É 
obra do Espírito, que espalha 
seus dons e apresenta seus 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me libertou e me enviou para servir” 

frutos, que converte, consola,           
impulsiona, fortalece, santifica,          
irresistível!  
  Aproveitemos então sua do-
ce e enérgica presença. Cada 
qual com sua bandeira, seguin-
do a festiva procissão pelas          
ruas da cidade, carinhosamente 
decorada com as bandeiras  
vermelhas e a pombinha bran-
ca, um dos símbolos do suave e 
transformador Espírito... 
 

Mara Bernardes 

Agraciada com o título de Patrimônio Cultural Imaterial, a Festa do Divino 
de Paraty segue rumos sempre mais firmes, cumprindo com a função dada 
a Igreja de evangelizar um público cada vez maior. Ela teve início em15 de 
maio e será encerrada no dia de Pentecostes, 24 de maio, que marca a 
descida do Espírito Santo no cenáculo sobre os discípulos. Até lá Paraty 
estará inteiramente vestida de vermelho, a cor da bandeira do Divino. 

Festeiras: Celina, Aparecida, Tânia, Conceição, Maria, Lucia Helena e Ana Diácono Luis Carlos conduzindo o Resplendor do Divino 

F
o
to

: 
M

a
ra

 B
e
rn

a
rd

e
s
 

F
o
to

: 
E

li
a
n

e
 G

u
im

a
rã

e
s 

 



Maio 2015 | O CAMINHO | 5  

 Pentecostes é o 50º dia após a 
Páscoa. Comemora-se o envio do 
Espírito Santo à Igreja. Depois dos 
40 dias da ressurreição e a Ascen-
são de Cristo, os discípulos e a            
comunidade não tinham mais a 
presença física do Mestre e passa-
ram a contar com o Espírito             
Consolador,   deixado por Jesus. 
 “Quando chegou o dia de Pentecos-
tes, os discípulos estavam todos reuni-
dos no mesmo lugar. De repente, veio 
do céu um ruído como de um vento             
forte, que encheu toda a casa em que se 
encontravam. Então apareceram lín-
guas como de fogo que se repartiram e 
pousaram sobre cada um deles. Todos 
ficaram cheios do Espírito Santo e             
começaram a falar em outras línguas, 
conforme o Espírito lhes concedia                
expressar-se”.  (At. 2, 1-6). 
 Em cumprimento à promessa de 
Jesus, o Espírito foi enviado sobre 
os apóstolos. Dessa forma, Cristo 
continua presente na Igreja, que é 
continuadora da sua missão. Crer 

no Espírito Santo é crer na força 
enviada sobre nós e anunciada por 
Jesus. Nunca o Espírito Santo             
faltou à comunidade, embora nem 
sempre os cristãos tenham tomado 
consciência de sua presença e de 
sua necessidade. Muitas vezes o 
Espírito Santo foi esquecido, mas 
ele atua no silêncio e nos corações 
de cada um que se abre ao amor. A 
ação do Espírito Santo é silenciosa, 
dinâmica, é fermento que nos            
surpreende e nos faz dizer e fazer 
coisas que nem imaginamos e pen-
samos.  
 A igreja é um jardim e nele vão 
surgindo novas flores que são as 
novas comunidades cristãs. Toda 
comunidade que surge, que se              
renova ou que desaparece é por 
obra do Espírito Santo. Então                
busquemos viver em Espírito e              
verdade, e, confiantes peçamos: 
 

 “Inunda-nos Senhor com  
Teu Espírito”. 

“Vos darei um Espírito Consolador”  

Confira a programação completa da Festa e a galeria de fotos no site da paróquia: www.igrejaparati.com.br  

Reabertura da Igreja Santa Rita 

A  igreja Santa Rita, considerada o cartão           

postal da cidade, que há muito tempo passa-

va por reformas, foi devolvida à população. A            

reabertura do Museu de Arte Sacra, no interior 

da igreja, aconteceu dia 16 de maio, mas a 

transladação da imagem de Santa Rita de Cássia, 

que está na Igreja Matriz, só será realizada no 

dia 13 de junho, com a realização da Santa Missa 

e a presença de autoridades, da banda Santa                               

Cecília e do Coral da UniRio - Universidade do 

Rio de Janeiro.  

  A festa de Santa Rita, marcada para os dias 

10 a 19 de julho, voltará então a ser feita na   

própria igreja, para alegria dos paroquianos.  

 O Museu de Arte Sacra de Paraty já está aberto à                

visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 12h e das 

14h às 17h, no Largo de Santa Rita, s/nº no Centro                 

Histórico de Paraty.  

Os paratienses tem mais um motivo  para 
comemorar, neste mês de maio, além da 
Festa do Divino.  
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o domingo 10 de maio, a catequese da comunidade 
Nossa Senhora dos Remédios do Centro homena-

geou as mães com uma linda mensagem, e os            
catequizandos entraram em procissão junto com suas 

mães, ofertando rosas a Nossa Senhora. Pediam a             

bênção e agradeciam a proteção de Maria, que é a Mãe 
de Cristo e de todos nós, como nos lembrava São João 

Paulo II: “Maria acolhe a todos e cada um na igreja, e 

acolhe a todos e a cada um através da igreja”. Maria de 
todos nós e, como verdadeira mãe, caminha e luta         

conosco, aproximando-nos do amor de Deus. 

S er mãe é uma dádiva de Deus. É amor incondicional a todo momento.                                                
É preocupação a todo momento. É alegria a todo momento. E tudo                             

isso multiplicado pela quantidade de filhos, diretos ou indiretos, de sangue ou 
de consideração. Porque coração de mãe é sempre bondoso e acolhedor.  
Ontem, quando eu era apenas filha, a preocupação da minha mãe era com as 
companhias, com o horário e com os estudos. Hoje que sou mãe, além das                  
preocupações que a minha mãe tinha em relação a mim, tenho outras em 
relação aos meus filhos: as drogas, a violência, os perigos da internet, 
a banalização da sexualidade e as várias armadilhas que estão               
próximas a eles. Mas o comum a ontem e a hoje é a alegria ao ver 
o sorriso no rosto do filho, a felicidade a cada conquista dele, a 
serenidade de uma boa noite de sono. Ser mãe é querer sempre 
o melhor para os filhos, é corrigir os defeitos e elogiar as qualidades. 
É estar atenta a tudo e a todos. É educar com amor e princípios sólidos,                 
para que o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade e o respeito estejam 
sempre presentes em suas vidas.   

Ana Paula Souza Lacerda Galvão 

S er mãe foi a maior dádiva a mim concedida, é a maior e                

melhor experiência em minha vida. Me tornou uma pessoa melhor, 
uma profissional melhor. Ser mãe me fez amar completamente minha 

filha desde o primeiro dia de gestação.  

 Hoje somos completamente felizes com a proteção de Deus e Nossa    

Senhora. Estava ansiosa para passar meu primeiro dia das mães. Adorei 

estar com minha filha, minha mãe e minha família. 

Prissila Profeta Ribeiro 

Sou mãe da Gabriella  
de nove meses 

Sou mãe da Luiza, do Pedro e do 

João, graças a Deus, com todas as 

suas alegrias e preocupações! 
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S er mãe nos dias de hoje é uma alegria        

e ao mesmo tempo uma preocupação  

sem fim. Meu filho não foi planejado por mim... 

mas tenho certeza que foi planejado por Deus 

para minha vida. Ele é realidade, amor,                 

preocupação, alegria, sonho, carinho, amiza-

de... O meu grande desafio é conduzi-lo nos 

caminhos de Deus mediante a realidade que o 

mundo vive e prega. Viver em comunidade 

(Igreja) com meu filho é aonde encontro           

forças e argumentos para conduzi-lo no           

caminho do bem e de Deus. 
 

Marilene Pacheco 

“Mãe... 
São três letras apenas 
As desse nome bendito: 
Também o Céu tem três letras,  
E nelas cabe o infinito. 
Palavra tão pequenina,  
Bem sabem os lábios meus 
Que és do tamanho do Céu 
E apenas menor que Deus!” 

Mário Quintana 

 

José Paulo, Margarete, Dona  Nereida, Janille e João Pedro 

M inha mãe Margarete Rocha, 
é o maior e melhor presen-

te que Deus escolheu para que eu           
pudesse ser gerada, criada e amada. 

 Mãe, não tenho palavras para        

descrever o enorme amor que sinto   
pela senhora. Agradeço a Deus todos 

os dias por tê-la como minha mãe, 

por ser minha amiga, minha proteto-
ra, meu anjo da guarda. Te amo cada 

dia mais. Te agradeço por ter me               
ensinado a educar meus filhos João 

Pedro e José Paulo, assim como    

educou a mim e meu irmão Luiz        
Maurício.  

 Com minha mãe aprendo cada dia 
mais sobre as maravilhas de Deus, as 

tribulações em que vivemos nos dias 

atuais, e sobre as coisas boas que 
sua mãe Nereida Aparecida lhe                

ensinou, e que aos poucos vem me 

ensinando também.  
 Ser sua filha. Margarete, é impossí-

vel explicar. Palavras não descrevem 
o imenso amor que lhe tenho.                     

Lágrimas vem aos meus olhos ao   

tentar escrever algo sobre a senhora, 
uma pessoa com mil qualidades e            

defeitos, mas que é única aos olhos de 
Deus. Só uma coisa quero dizer: 

“Quero ser igual a senhora sempre”. 

Peço a todos os que estão lendo      
esta mensagem para que deem valor 

à suas mães hoje. Aos que não as tem 

mais aqui na terra, rezem por elas a 
cada dia, todas as vezes em que a      

lembrança aparecer em seus pensa-
mentos. Mãe é uma dádiva, uma             

bênção vinda de Deus! 

Janille Pacheco 

Sou mãe do Pedro, vida que Deus me deu  

para cuidar aqui na terra!  
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E m uma solene cerimônia no 

dia 24 de abril, na Igreja São 

José Operário, na Ilha das Cobras, 

aconteceu a ordenação diaconal de 

Luis Carlos Zotesso, que há algum       

tempo vem atuando como colaborador 

e nossa paróquia.  

  Sob o lema que reflete o ideal de 

sua consagração – Não ardia o nosso 

coração quando Ele nos falava pelo 

caminho, e nos explicava as Escritu-

ras? (Lc 24,32) – Luis ouvia atenta-

mente as palavras de seu Bispo Dioce-

sano Dom José Ubiratan, que presidia a 

cerimônia e que sob a imposição das 

mãos e Oração Concecratória, lhe               

conferiu o Sacramento da Ordem, no 

grau de diácono. 
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   Luis Carlos é conduzido por seus pais ao altar 

Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído                          
mensageiro; transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo 
que creres e procura realizar o que ensinares...  
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   Recebendo as vestes das mãos de suas avós 

  Ao final da cerimônia, Luis,             

emocionado, fez os agradecimentos ao 

bispo, padres, familiares e a toda              

paróquia que o acolheu.  

“Desde o início senti que o meu 

coração ardia pela vocação.   

Senti um grande amor sem fim 

por este momento tão esperado 

em minha vida. Tantas lutas,  

tantas barreiras, mas agora se 

inicia a felicidade tão esperada. 

Obrigado a todos que acompa-

nharam a minha caminhada”, 

declarou o neodiácono.  

  Parentes deixaram mensa-

gens de carinho e incentivo. 

“Agradeço muito a todos da             

paróquia, especialmente ao            

padre Roberto, padre Milton e 

Dom Ubiratan, que acolheram 

meu filho com tanto amor e cari-

nho”, comentou Niltom, pai do 

diácono. “Muito lindo, neto do    

coração, que Deus lhe dê bastan-

te saúde e que ele seja animado, 

que nunca se apague esta chama 

de amor, doação, serviço a Deus” 

adicionou sua avó Vadinha, logo 

emendada pela outra avó,                

Orlanda: “Foi tudo muito lindo, 

emocionante, parecia que eu             

estava dentro de um sonho”. 
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   Enviai sobre ele, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo 
que o fortaleça com os Sete Dons da Vossa Graça, a fim de 

exercer com fidelidade o seu ministério 

Paraty Tem Novo Diácono 
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Assinatura da Ata Confraternização  

Recebendo o carinho de seu pai 

Formação para Todos 

  A formação, prioridade eleita durante a               
Assembleia Paroquial, vem sendo realizada e está 
aberta a todas as comunidades, com o objetivo maior 
de permitir que leigos ampliem seus conhecimentos 
da doutrina cristã.  Dia nove de maio foi feito um es-
tudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, dividido 
em duas partes: do capítulo 1 ao 12, que retrata a 
ação dos Apóstolos e a conversão de São Paulo; e a 
segunda parte com as viagens feitas pelo apóstolo 
Paulo. A tarde de formação, que aconteceu na Igreja 
São Francisco de Assis, na Chácara da Saudade, foi 
ministrada pelo missionário Huanderson Silva Leite - 
coordenador da RCC da Diocese de Campo Limpo/SP.  

 “A palestra destacou o livro escrito por São             
Lucas e a todo momento era a Palavra de Deus     
trazida para vivência na Comunidade” destacou 
Eliane Guimarães ministra da comunidade do                              
Jabaquara. 
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O próximo encontro está programado para o dia 27 
de maio, e abordará os capítulos 2 e 3 do livro do 
Gênesis. Divulgue, participe! 

  O dia 24 de abril terminou de forma 
diferente para Luís Carlos Zotesso. O que até 
então era um sonho tornava-se realidade: 
agora ele é diácono! A alegria tomou conta 
não só dele, mas da sua grande  família, que 
saiu de Assis Chateaubriand, no Paraná, para 
estar presente na cerimônia presidida pelo 
bispo dom José Ubiratan e partilhada com 
amigos e fiéis da paróquia Nossa Senhora 
dos Remédios, onde ele serve há quase um 
ano. Os pais, as tias, as avós, todos estavam 
lá para viver a alegria de vê-lo ser ungido 
com um sacramento que não permite mais o 
"voltar atrás". Agora é pra valer, sabe ele, e 
ficaram  também sabendo todos que estavam 
na igreja São José, na comunidade da Ilha 
das Cobras. Frio no estômago, lágrimas,          
momentos em que até mesmo o ar faltou, 
tudo foi permitido ao mais novo diàcono da 

Diocese de Itaguaí. E como este momento foi 
esperado! Acordar no sábado, dia 25, diáco-
no, pode parecer pouco para quem planeja 
chamá-lo padre Luís, aguardando ansiosa-
mente pelo dia da ordenação sacerdotal. Mas 
a estes ele avisa : " O casamento já aconte-
ceu, agora estou unido a Igreja pra sempre. 
Tornar-me padre só vai selar este grande 
passo que já foi dado". 
   Com o diaconato Luís tomou posse dos 
seus novos serviços:  pode dar a bênção,         
beijar o altar e o lecionário, realizar batis-
mos e assistir o sacramento do matrimô-
nio... Mas só como padre poderá absolver os 
pecados e consagrar a Eucaristia. Então é 
seguir distribuindo bênçãos até sua nova 
ordenação, que não vai demorar muito para 
acontecer...  

Mara Bernardes 
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Os   festejos em honra a Cruz de Cristo, este ano com o tema: 

 “A Cruz de Cristo abre para nós as portas do Paraíso e            

nele entramos se abrirmos para o irmão as portas do nosso                

coração”, contaram com o levantamento do mastro, ladainhas           

cantadas, missa e procissão saindo da Igreja Matriz no dia da Festa.                

Além dos atos religiosos, houve apresentações musicais e leilão de 

prendas, barraquinhas de comidas e bebidas, tudo no adro da          

capela que foi especialmente ornamentado para a ocasião.          

Mais uma vez a fé e a cultura da Festa de Santa Cruz foram                     

mantidas e encantaram moradores e visitantes. 

Aconteceu de 30 de abril a 03 de maio a tradicional Festa de Santa 

Cruz da Generozza no Beco do Propósito - Cragoatá 

Marcell e o Apostolado da Oração... participação do Pe. Paulo Tadeu de Aparecida/SP 

Missa na Igreja Matriz Leilão de Prendas com produtos da terra e artesanato 

A Comissão Organizadora da Festa agradece a todos que colaboraram para o bom êxito do evento. 

Fotos: Elcio Gonçalves 
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Veja fotos dos eventos no site da paróquia: 
www.igrejaparati.com.br e na página do facebook 
PASCOM PARATY 

 

“Acompanhei no domingo 3 de maio o encerramento da  
Festa de Santa Cruz da Generozza. Após a missa na Matriz 
seguimos em procissão para oração na capela. Sempre            
observo como o paratiense Marcell Costa zela pela tradição 
herdada da família. Sua tataravó mandou erguer uma cruz 
em memória a um escravo liberto que em uma “tarrafeada” 
faleceu às margens do Rio Perequê-Açú. A festa que ficou 
aproximadamente 40 anos sem celebração, é configurada 
desde 1996, por ladainhas e ciranda, enfeitada com bandeiri-
nhas coloridas e flores de papel crepom. Sem qualquer          
pretensão soberba e com muito trabalho, ele, sua família e 
colaboradores mantém viva a cultura popular e religiosidade 
de nossa cidade.” 

Paula Fabricante Nascimento 

Bênção com o Santo Lenho 

Música no adro da Capela 
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 Com o tema: “A Santa Cruz é o grande serviço de Deus             
à humanidade” foi realizada de 24 de abril a 03 de maio a tradi-
cional Festa de Santa Cruz na Comunidade de Tarituba. Durante 
os dez dias, as procissões com bandeiras e o andor da Santa 
Cruz tomaram conta das ruas, antecedendo as celebrações na 
igreja, com a participação das comunidades convidadas. A            
primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração foi 
comemorada de forma especial pelos membros do Apostolado 
da Oração, conduzidos pelo diácono Luís e o Coral da Várzea. 
Neste dia também as crianças da catequese homenagearam             
Nossa Senhora, porque começava maio, o mês de Maria. O dia da 
festa destacou a procissão e a Missa Solene com padre Roberto. 
Complementaram a festa, muitas atividades esportivas, apresen-
tação de bandas e do tradicional Grupo de Danças Folclóricas     
de Tarituba que se dedica ao trabalho de resgate e permanência 
dos costumes do município. Tudo isso faz manter viva a Fé              
e a Cultura de Paraty.  

F
o

to
: L

e
o

 d
a

 S
ilv

e
ir

a
 



12 | O CAMINHO | Maio 2015 

E ntre os dias 22 de abril e 1º de maio, foi                

realizada a Festa de São José Operário, na Ilha 

das Cobras, destacando durante a novena a ordena-

ção diaconal do Luis Carlos Zotesso, presidida pelo 

bispo Dom José Ubiratan.  

  O dia festivo de 1° de maio também foi               

celebrado de forma diferente: por decisão            

paroquial e da própria comunidade, a missa e a 

procissão passaram a ser celebradas a partir das 9h 

da manhã, como ocorria nos tempos do padre João. 

A comunidade aprovou a ideia e a igreja ficou            

repleta de um público acolhedor e participativo.                
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Homenagem das crianças da catequese 

Julia Vilma Profeta 

A liturgia foi preparada por Josés da comunidade, 

sem contar a linda homenagem ao padroeiro reali-

zada pelas crianças da catequese.  Após a missa, foi 

servido um saboroso almoço, ao som do grupo de 

pagode Tok Surpresa e a tarde foi dedicada ao 

show de prêmios. Foi uma belíssima festa, prepara-

da com carinho e  dedicação pela comunidade, com 

todos participando ativamente tanto da parte religi-

osa como das doações e comemorações. A festa 

contou também com o apoio dos devotos de São    

José  de outras comunidades. 
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60 Anos do Asilo São Vicente de Paula 

No dia 28 de abril, na missa no Asilo São 

Vicente de Paula, foi comemorada a Páscoa 

dos internos e os 60 anos do abrigo. Além 

de acolher e cuidar de 19 idosos, o asilo 

mantém viva a espiritualidade e a fé em 

Cristo, que sempre ensinava a olhar pelos 

pobres, pequeninos e necessitados de              

carinho e atenção. Também a comunidade 

católica de Paraty está presente, sempre 

prestando assistência espiritual e social aos 

internos da instituição. 
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As celebrações da Semana Santa são as mais importantes na vida litúrgica da                    

Igreja. São verdadeiras manifestações de fé, amor e dedicação. Muitas pessoas            

disponibilizaram do seu tempo, seus dons para tornar tudo possível. Em nossa           

paróquia, reuniu milhares de paroquianos que lembraram e vivenciaram os eventos 

da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. 

Veja no site www.igrejaparati.com.br o passo a passo da Semana Santa em Paraty. 

Foto:  Milton Netto 
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Devoções Domésticas em Paraty 

C om o tema: “Santa Rita, ensina -nos a 

nos unir em Cristo e viver em 

comunidade”, foi realizada em sua residência, 

no Parque da Mangueira, entre 16 a 26 de abril, 

a Festa de Santa Rita de Cássia. Segundo Lucas, 

desde 2005 as orações a Santa Rita acontecem 

em sua residência. 

  No início a organização da festa era elaborada 

com grupos de amigos que se denominavam 

“irmandades”. Participavam as irmandades de São              

Pedro (liderada por Iago França); São Benedito; e de 

Nossa Senhora do Rosário, que posteriormente passou 

ser denominada de Nossa Senhora da Conceição e                

atualmente chama-se Santa Maria, Mãe de Deus.  

  Lucas ainda conta que quando crianças, entre 10 e 

12 anos, eles percorriam as ruas do Bairro Histórico 

com estandartes confeccionados em papel de seda e   

andores de caixas de papelão realizando assim suas        

primeiras procissões.  

  Sua devoção começou em julho de 2005, ele                     

lembra: “Durante a Festa de Santa Rita de Cássia na 

paróquia, ganhei um livro da santa e comecei a fazer 

a minha primeira novena, esta eu fiz sozinho, apenas 

com um estandarte amarelo do tipo que ornamentava 

as ruas da cidade. Com ele eu seguia as orações e            

fazia procissões no quintal, a capela era uma casinha 

de guardar redes do meu avô. ” 
 No ano seguinte Lucas deu continuidade as práticas            

Festeiros e membros da comissão 2015 
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Não é somente nas igrejas que os santos recebem as homenagens dos seus devotos, na forma de novenas e 
celebrações. Vem de longa data a tradição de comemorar as datas festivas nas casas, reunindo amigos,         
vizinhos e admiradores. São as devoções particulares ou domésticas, mantidas por paratienses como Lucas 
Martins, que desde criança tem predileção especial por Santa Rita de Cássia. Lucas nos conta como surgiu 
sua admiração e o que o motiva a realizar todos os anos a festa em honra a Santa das Causas Impossíveis.  
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devocionais a santa, que só crescia, “Montei um altar                

pequeno, bem simples, ao lado da cama e chamei um               

amigo para fazer a novena, não bastava mais a procissão 

no quintal, tivemos a ideia de sair pelas ruas de bicicleta 

com um relicário com uma medalha de Santa Rita. ”  

  Em 2008, já com uma configuração mais aperfeiçoada, 

foram introduzidas as irmandades de Santa Terezinha,                  

Santo Antônio e a do Menino Jesus, para ajudar nos prepa-

rativos da festa, “Fazíamos de tudo para ser igual a festa 

da paróquia: fogos, mastro, cantos, andores, bandeiras, 

celebrante, vestimentas. ” 

  Entre 2008 e 2010, a novena teve um aumento no             

número de devotos e amigos, “Em 2011, na preparação  

para a sétima novena, foi que percebi que a devoção não 

se baseava apenas em algo pessoal ou uma ‘brincadeira de 

criança’ como no início, mas estava se tornando um              

momento de gratidão e também de encontro e confraterni-

zação entre amigos. ” 

  Dessa forma, todos perceberam a proporção que a 

“brincadeira” tinha alcançado, e como as pessoas olhavam 

com seriedade para esta nova devoção doméstica que            

surgia no cenário das festividades particulares da cidade. 

Porém, o grupo de festeiros queriam mais, não apenas             

organizar a festa na casa do Lucas, mas sim a própria           

Festa de Santa Rita de Paraty, então tiveram a ideia de nos      

reunir e assumir o compromisso: “Em 2014, em comemora-

ção aos dez anos de novena, decidimos eu e os festeiros 

passados, realizar novamente a novena juntos, para nos 

preparar e encorajar para a realização de um sonho que 

estava próximo: ser festeiro da Festa de Santa Rita de               

Cássia de 2015 da Paróquia. ”  

 Assim, após passarem pela aprovação do pároco, o grupo 

que ajudou Lucas no passado com sua festa particular assu-

miu a Festa de Santa Rita da Paróquia para o ano de 2015, 

mostrando que uma devoção que surgiu de uma brincadeira 

inocente, rendeu bons frutos para a comunidade. 
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Altar de Santa Rita 

Bandeira de Santa Rita e estandartes das irmandades Almoço de confraternização 

Lucas Martins falando sobre a vida de Santa Rita 
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  A Igreja dedica o mês de maio à Nossa               

Senhora e às devoções marianas. É um tempo 

especial de graças para nós que a temos como 

nossa advogada e intercessora fiel diante de 

Deus. O papa Francisco nos convida a oração 

do Rosário, especialmente neste mês: “E neste 

mês de maio, eu gostaria de lembrar a impor-

tância e a beleza da oração do Santo Terço.  

Recitando a Ave-Maria, somos levados a              

contemplar os mistérios de Jesus, refletir sobre 

os principais momentos de Sua vida, para que, 

como foi com Maria e São José, Ele seja o cen-

tro dos nossos pensamentos, da nossa atenção e 

de nossas ações. Seria bom que, especialmente 

neste mês de maio, rezássemos juntos, em             

família, com os amigos, na paróquia, o Santo 

Terço ou alguma oração a Jesus e à Virgem Maria.                    

A oração feita em comunidade é um momento precioso 

para tornar ainda mais forte a vida familiar, a amiza-

de! Aprendamos a rezar mais em família e como                            

família!”.                                              Papa Francisco 

Maio, mês de Maria: a mãe da evangelização! 

  A LIÇÃO DO MONGE  
  (adaptado do livro Parábolas que transformam a vida) 
 

  Um monge muito santo vivia num mosteiro. Todos o 

admiravam pelo seu modo de agir e rezar. Um jovem             

entrou para o mosteiro motivado pelas atitudes e exem-

plos desse monge. Certo dia, o monge fez um convite ao         

noviço: “Você quer sair comigo para evangelizar?” O      

Jovem fica muito feliz com o convite, afinal, ir evangelizar 

com o homem que ele tanto admirava era tudo o que ele 

sempre sonhara. No dia seguinte, saíram bem cedinho em           

direção à cidade, cruzando-a de ponta a ponta, sem dizer 

uma só palavra. Quando retornaram ao mosteiro, o jovem, 

triste, por não ter evangelizado, disse: “Meu pai, pensei 

que íamos evangelizar. Não ajudamos ninguém, não leva-

mos a Palavra de Deus para nenhuma pessoa  sequer. Não 

fizemos nada, só andamos.” O monge sorrindo lhe respon-

 Para Refletir... 

deu: “Hoje você aprendeu uma grande lição. Sem dizer              

nenhuma palavra, evangelizamos mais do que se tivéssemos               

falado o dia todo. Quando passamos por aqueles jovens na 

taberna, que bebiam e zombavam de um deficiente, foi só 

eles nos virem que mudaram o seu procedimento. A alegria 

daquela menininha que ao nos ver sorrindo para ela, correu 

para contar à sua mãe que passamos por ali. Aquela pobre 

senhora que ao passarmos por ela fez o sinal da cruz, hoje 

foi seu último suspiro aqui na terra. Meu jovem, por sermos 

monges, por termos deixado tudo por amor a Deus, somos 

suas testemunhas. Aprenda esta lição: as palavras movem, 

mas os testemunhos arrastam!” 

  Passados alguns anos, o jovem se tornou o prior do 

mosteiro, e o que aprendeu do velho monge ensinava                     

aos noviços. 
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Envio de Coroinhas e Pastorinhas 

É com muita alegria que a comunidade 

Nossa Senhora dos Remédios do Centro 

recebe os novos coroinhas e pastorinhas que 

foram enviados no dia 10 de maio, durante a 

missa presidida por padre Milton. As nove             

crianças participaram do Rito de Admissão e 

receberam suas vestes de seus pais e coorde-

nadores, para exercerem as funções litúrgicas 

que incluem servir o altar e auxiliar o                

sacerdote.  

  Deus conhece cada um de nós pessoal-
mente pelo nome. Como fez com Abraão, nos 
chama pelos nossos valores, e assim como se 
utilizou de São Tarcísio, a Igreja necessita de 
todos, pois a vocação é um chamado a servir 
com alegria.  
  Foram enviados: Anne de Godoy Vieira, 
Júlia Carvalho Galindo, Júlia dos Reis Pereira, 
Lívia Vieira da Silva, Lucca de Oliveira Mello 
da Conceição, Maria Rita Lemos Pádua, Nina 
Mello do Nascimento, Rodrigo Fernandes                   
Medeiros e Tayla Oliveira Alcântara Silva. 

Eis-me aqui  Senhor! 
Eis-me aqui  Senhor! 
Pra fazer Tua Vontade  pra viver do Teu Amor 
Pra fazer Tua Vontade  pra viver do Teu amor 
Eis-me aqui  Senhor! 
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Colabore para que este projeto torne-se realidade 
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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 

 

 

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. 

 

COLABORE COM OS VICENTINOS 
 

F aça sua doação de alimentos sempre que puder. Os  alimentos 
arrecadados são para compor as cestas das famílias assistidas 

que dependem mensalmente deste serviço. Para contribuir faça a 
oferta do quilo na sua comunidade e colabore com o trabalho              
Vicentino. 
 

 Seja solidário! 
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JUNHO 
 Dia 04 - Solenidade de Corpus 

Christi  

 De 05 a 14 - Festa de Santa 

Cruz na Graúna 

 De 05 a 07 - Festival do Cama-

rão na Ilha do Araújo 

 De 19 a 28 - Festa de São João 

Batista na Comunidade Ponte 

Branca/Pantanal 

 De 21 a 24 - Festa de São João 

Batista na Jabaquara 

 De 26/06 a 05/07 - Festa de 

São Pedro e São Paulo na Ilha 

do Araújo 

JULHO 
 De 10 a 19 - Festa de Santa 

Rita de Cássia 

Vai Acontecer... 
Fiquem atentos na agenda paroquial!  

 Dia 16/07 - Festa de Nossa Sra 

do Carmo em Laranjeiras 

 Dia 26/07 - Festa de Santana no 

Cabral 

 De 17 a 26/07 - Festa de São 

Cristóvão na Praia Grande 

AGOSTO 
 De 05 A 09 - Festa do Senhor 

Bom Jesus no Campinho 

 De 06 a 16 - Festa de Nossa Sra 

da Penha  na Comunidade do 

Penha 

 De 06 a 16 - Festa de São Roque 

na Comunidade de São Roque 

 De 10 a 16 - Cerco de Jericó  

 De 30/08 a 08/09 - Festa da           

Padroeira Nossa Senhora dos 

Remédios 

Participe das festividades em nossas comunidades! 

  “Dá-nos um pouco da tua água” é o tema da Semana Nacio-

nal de Oração pela Unidade dos Cristãos e Cristãs (SOUC). O even-

to, que iniciou dia 17 de maio e acontece até o dia 24 de maio, 

tem por objetivo refletir sobre a unidade cristã e o diálogo entre 

as religiões. O tema da Semana de Oração foi inspirado no Evan-

gelho segundo São João, que retrata o encontro de Jesus com a 

mulher samaritana. A cena propõe reflexão do amor e da acolhi-

da às diversidades de religião, etnia e cultura. O material foi ela-

borado pelo grupo de trabalho do Conselho Nacional de Igrejas                  

Cristãs do Brasil (Conic). Ainda, dentro da perspectiva do tema 

deste ano, pretende-se debater os  diferentes contextos religiosos 

do país, abordando, principalmente, a intolerância religiosa. 

  Acesse o texto de introdução ao tema da Semana de               

Oração traduzido pela Comissão Episcopal Pastoral para o Ecume-

nismo e o Diálogo Inter-religioso da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB). 

PORQUE SOU DIZIMISTA 
 

 Sou dizimista porque sou grato a Deus pela 
Sua presença em minha vida e na vida da minha 
família. 
 Ao contribuir com o dízimo, devolvo a Ele um 
pouco de muito que Ele me oferece. A minha 
devolução é  sinal da minha convicção de que 
tudo pertence a Ele, a quem não cesso de agra-
decer e bendizer. 
 O dízimo não é uma esmola, uma coleta, 
nem um meio de “pagar” os sacramentos. A 
comunidade precisa de membros responsáveis, 
irmãos e irmãs que ajudem a mantê-la. Por isso, 
assuma o compromisso de cristão comprometi-
do com a Igreja e com o Reino de Deus, sendo 
dizimista na sua comunidade. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20140611_week-prayer-2015_po.html#INTRODUÇÃO_AO_TEMA__PARA_O_ANO_DE_2015_
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20140611_week-prayer-2015_po.html#INTRODUÇÃO_AO_TEMA__PARA_O_ANO_DE_2015_

