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EXPEDIENTE 

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 
“Fortalecei os vossos corações” Tg 5,8  

 Na mensagem por ocasião do perí-

odo da Quaresma, o papa Francisco 

recorda que trata-se de “um tempo 

propício para mostrar interesse pelo 

outro, através de um sinal – mesmo 

pequeno, mas concreto – da nossa 

participação na humanidade que             

temos em comum”. 

 A Quaresma 2015 terá início na                        

Quarta-feira de Cinzas, 18 de feverei-

ro. No texto, cujo título é “Fortalecei os 

vossos corações”, Papa Francisco              

pede para que os cristãos não caiam 

na tentação da indiferença na vida em 

sociedade. “Estamos saturados de  

notícias e imagens impressionantes 

que nos relatam o sofrimento humano,  

sentindo ao mesmo tempo toda a                     

nossa incapacidade de intervir”. E,      

continuando a reflexão, questiona: 

“Que fazer para não nos deixarmos 

absorver por esta espiral de terror e 

impotência? Em primeiro lugar,                    

podemos rezar na comunhão da Igreja 

terrena e celeste”. E conclui: “Por isso, 

amados irmãos e irmãs, nesta Quares-

ma desejo rezar convosco a Cristo:            

« Fazei o nosso coração semelhante 

ao vosso» (Súplica das Ladainhas ao 

Sagrado Coração de Jesus). Teremos 

assim um coração forte e misericordio-

so, vigilante e generoso, que não se 

deixa fechar em si mesmo nem cai na 

vertigem da globalização da indiferen-

ça. Com estes votos, asseguro a minha 

oração por cada crente e cada comuni-

dade eclesial para que percorram,           

frutuosamente, o itinerário quaresmal, 

enquanto, por minha vez, vos peço que 

rezeis por mim.  

 Que o Senhor vos abençoe e         

Nossa Senhora vos guarde!” 

Visite o site da paróquia: 
 

 www.igrejaparati.com.br 
Facebook:  Pascom Paraty 

A PARÓQUIA NA INTERNET 

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. 
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Texto e fotos: Mara Bernardes 

O palestrante Frei Gilvander Moreira apresentando o tema da CF na Igreja do Carmo 

Frei Fernando e Padre Gilberto participando do encontro da CF 2015 

 A oferta de doação em dinheiro na coleta da 
solidariedade a ser realizada no Domingo de 
Ramos, é um gesto concreto de conversão. 
Esta coleta é destinada aos pobres. A coleta 
deste ano destina-se  também a combater a 
fome no mundo, por meio de uma ação           
promovida pela Caritas, com o  lema: “Uma 
família humana, pão e justiça para todas as 
pessoas”. A coleta não se resume a mera 
doação. Deve expressar o empenho quares-
mal de conversão. 

 O lançamento da Campanha 
da Fraternidade 2015 reuniu na 
Igreja do Carmo, em Angra dos 
Reis,  padres e leigos que repre-
sentam pastorais e movimentos 
do Regional Par (de Paraty a 
Conceição de Jacareí) da Dio-
cese de Itaguaí. O encontro  
aconteceu no sábado, 07/02, e 
teve como palestrante o frei  
carmelita Gilvander Moreira, 
vindo de Belo Horizonte, que 
auxiliou a assembleia ao refletir 
sobre o tema Fraternidade, Igre-
ja e Sociedade e o lema Eu Vim 
Para Servir. "Mas que não seja 
um simples servir, de forma  
aleatória e muitas vezes assis-
tencialista, mas servir a partir 
das  injustiças e de um jeito  
libertador", falou o frei Gilvan-
der, que exerce diversos cargos 
como assessor da CPT(Comissão 

Pastoral da Terra), do C.E.B.I. 

(Centro Ecumênico de Estudos  

Bíblicos), do SAB (Serviço de Ani-

mação Bíblica) e de Movimentos 
Sociais de Lutas por Terra e 
Moradias. A abertura da CF 
2015 será realizada na Quarta-
feira de Cinzas, propondo refle-
xões profundas no período da 
quaresma, o que ocorre desde 
1964. Até hoje foram 51 aborda-

gens que contribuem para 
"colocar na pauta da política e 
das forças vivas brasileiras 
grandes injustiças que se            
tornaram clamores ensurdece-
dores" - como explicou o frei. 
Falou-se de saúde em 81, con-
tribuindo para a criação do SUS 
em 88; da criança em 87, decisi-
vo para a criação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente em 
91; das pessoas idosas, vital 
para o surgimento do Estatuto 
do Idoso, entre outras. Uma das 
tarefas das pessoas cristãs é 
lutar pela libertação integral das 
pessoas, não apenas espiritual-
mente. Deus fez a opção pelos 
pobres, ouvindo o clamor dos 
oprimidos. Jesus de Nazaré  
optou pelos empobrecidos indo 
da solidariedade à busca da 
justiça, o que levou à sua con-
denação à morte pelos poderes 
da época.  
 Jesus anunciou e testemu-
nhou um projeto de libertação              
integral. No seu seguimento, as 
primeiras comunidades cristãs 
dividiam tudo entre si, com um 
projeto coletivo para o bem        
comum de todos. Hoje, a atuali-
dade da CF está na atuação do  
Papa Francisco, quando diz, na 
exortação apostólica A Alegria 
do Evangelho:- Prefiro uma Igre-
ja acidentada, ferida e enlamea-
da por ter saído pelas estradas 
a uma Igreja enferma pelo         
fechamento e a comodidade de 
se agarrar nas próprias segu-
ranças. Não quero uma Igreja 
preocupada em ser o centro          
e que acaba presa num emara-
nhado de obsessões e procedi-
mentos (nº 49). "Saiam" - é a 
essência da mensagem do   
Papa para bispos, padres e 
membros de comunidade.          
Sair para servir!     

“Só pode ser missionário quem deseja a felicidade dos outros!” Papa Francisco 



 

Símbolos 
 

  Vivemos tempos de mudanças e inúmeras  
inovações, onde tudo se espalha e muda em          
segundos. A forma do mundo moderno faz com 
que os valores morais, éticos e espirituais              
sejam substituídos pelo materialismo e pelo               
virtual. Com isto também os símbolos são                 
substituídos. 
 

  Iniciamos na Quarta-Feira de Cinzas mais         
uma quaresma, e para que não seja somente 
‘mais uma quaresma’, vamos rever as orienta-
ções da Igreja, juntamente com um pouco dos 
símbolos, e assim fazer deste tempo como            
se fosse a única quaresma por nós vivida.  
Quaresma é tempo de conversão. De  aproxi-
mar-nos mais de Cristo, no seu mistério de           
amor por cada um de nós, ou seja, viver e colo-
car nossa vida a serviço da paixão, morte e 
ressurreição. Para isto temos que resgatar os 
símbolos importantes que desde o princípio da 
era cristã nos é oferecido, para indicar de forma 
forte este período, que nos convida a dar mais 
um passo à conversão. 

 

  Cinzas é citado dentro da Sagrada Escri-
tura como sinal de arrependimento, mudança 
de vida. Cinzas também lembra-nos a morta-
lidade: "tu és pó e ao pó voltarás"(Gn. 3,19). É 
um grande convite à reflexão, e a ação para 
uma conversão que não se acaba, mas que 
nos encaminha até o dia em que seremos 

convidados a nos encontrar com o Salvador. 
Por isso marca o inicio da caminhada quares-
mal, abre as portas ao caminho da Páscoa 
que se torna sempre nova em nossas vidas.  
 

  Depois do sinal das cinzas, recebemos o           
convite a três outros importantes elementos da 
quaresma que nos ajudará a observar com 
mais convicção e força nosso caminho até a 
ressurreição. Jejum, oração e esmola. Para nos 
renovarmos mais sobre estes três pontos trans-
crevo as palavras de orientação descritas na 
apresentação do texto base da CF 2015, de 
Dom Leonardo Ulrich Steiner, bispo auxiliar de 
Brasília e secretario geral da CNBB. O jejum é 
um abster-se, um esvaziar-se, um abrir-se.               
No vazio de nós mesmos, somos fecundados 

pela suavidade da gratuidade. Jesus crucifica-
do, vazio de si, é entrega suave-sofrida ao 
Pai: “em tuas mãos entrego o meu espíri-
to” (Lc 23,46). No Jejum, somos reintegrados. 
 

  A oração é aproximação, nova relação,           
exposição; busca de atingimento pela amoro-
sidade de Deus. Uma súplica de afeto e de 
amor: “Meus Deus, meu Deus, porque me aban-

donaste?” (Mt 27,46). A busca de coração pelo 
Pai. Quanta intimidade. 
 

  A esmola, partilha de vida, cuidado amo-
roso, liberdade de entrega, serviço! A esmola 
é envio para o próximo. Encontro com aque-
les que o Estado e a sociedade não querem 
(Madre Tereza de Calcutá). Esmola, exercício para 
o crescimento e fidelidade da nossa filiação di-
vina: sermos bons e generosos como Deus o é. 
 

  Assim com estas breves palavras, pode-
mos resgatar em nós os símbolos, que não 
são modernos, mas se fazem contemporâ-
neos e necessários para se dispor a uma        
vida de conversão e ressurgimento. Que  
nossa conversão, amparada pelo jejum,            
oração e a esmola, nos  leve a serviço dos 
mais necessitados em nossa sociedade, nos 
levando a viver plenamente o lema da                     
CF 2015: Eu vim para servir. (cf. Mc 10,45). 

 
Seminarista  

Luis Carlos Zotesso 
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“Não devemos ter medo da bondade e da ternura!” Papa Francisco 
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 Padre Roberto Quatorze Anos em Paraty 

 É tempo de comemorar...  

Nas Ondas da Fé Sete Anos no Ar 

'E disse-lhes: Ide pelo mundo, e anunciai a Boa Nova a toda criatura.'' (Marcos 16:15) 

 

Você pode participar   
pelo telefone 3371.8707  
ou acesse: 
www.novaondafm.net                      
e ouça ao vivo. 
 

Participe, mande seu 
oferecimento, durante 
todo o programa tem um 
agente da PASCOM 
para atender você. 
 

“Precisamos ser 
instrumento de um 
mundo novo, é o Cristo 
Ressuscitado que nos 
convida, abençoa e 
fortalece”. Pe. Roberto 

 

José Ubiratan, um dia chegou a Paraty, em 10 de 
fevereiro de 2001. Lá se vão 14 anos, que agora  
comemoramos. A paróquia viu soprar novos ventos, 
com o seu pastoreio.Tornou-se incansável! Enfren-
tou desafios, entre alegrias e tristezas, vitórias e  
decepções, mas nunca desanimou. 
 Com Nossa Senhora dos Remédios à frente e 
impulsionado pelo Espírito Santo, viu o cenário se 
modificar a cada dia: sugiram novas igrejas, pasto-
rais e serviços. Junto com ele, o povo de Deus foi 
colocado à serviço o ano inteiro, mais ainda  durante 
a Semana Santa, Festa do Divino e outras. Em 2010 
recebeu o titulo de Cidadão Paratiense, como reco-
nhecimento por suas obras em prol da cidade que 
um dia lhe foi estranha, mas aos poucos ganhou seu 
coração. Os maiores aplausos, porém, com certeza, 
ele recebe do Alto. Pastor é aquele que cuida, que 
guia e apascenta. Padre Roberto tem nos ensinado 
a sermos sal e luz, a nos comportarmos como autên-
ticos filhos de Deus. Entre todas, essa é a sua         
missão maior: nos apresentar o Pai a cada dia, nas 
suas andanças pelas atuais 28 comunidades da          
paróquia... Porque Ele quer, e enquanto Ele quiser. 
E que seja ainda por um longo tempo. Amém. 

 
Texto e foto: Mara Bernardes 

C hamado para servir, ele deu o seu sim           
ainda muito criança. Costuma contar, 

com simpatia, que sua família não frequentava a          
igreja na pequena Muriaé, mas como Deus tem 
os seus caprichos enviou-lhe o convite para   
tornar-se  coroinha através de um amiguinho.   

 A vocação escondida aflorou e Jesus Cristo             
tornou-se seu único mestre e guia. 
 Roberto Carlos Pereira disse sim ao sacerdó-
cio  em por  obediência  a  Deus e ao bispo, dom   

 Com alegria, nossa Paróquia          
comemora sete anos de trabalho 
de evangelização através do          
programa Nas Ondas da Fé, apre-
sentado por Pe. Roberto todos os 
sábados, das 9h às 12h, na Rádio 
Nova Onda FM. 
  Louvamos a Deus pela oportuni-
dade de transmitir a Boa Nova            
pelos meios de comunicação, de 
modo muito especial pelo rádio. 
 Parabéns ao Pe. Roberto e aos 
agentes de comunicação: Tânia,  
Aparecida, Fabiano, Nestor, Cezar 
e Marilene. Agradecemos também 
à direção e aos funcionários         
da  emissora, que ao apoiar o               
programa, colaboram com o projeto 
de Deus.  

 Que o Cristo que anunciamos, 
continue tocando o coração de               
tantos irmãos, nossos ouvintes, e 
que as sementes lançadas              
através do anúncio da Boa Nova 
de Jesus, germinem e deem bons          
frutos. 
 

 A Pastoral da Comunicação atua 
na paróquia desde 2001, com a        
supervisão do Pe. Roberto, utilizan-
do como princípios a alegria, humil-
dade e disposição em aprender. 
Num mundo cada vez mais veloz e 
globalizado, recebemos o desafio de 
evangelizar pelas novas mídias,          
como o facebook e o site, fazendo 
jus ao lema, que nos  acompanha 
nesses 14 anos: "Ide pelo mundo e 
pregai o Evangelho a toda criatura". 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/16/15


Peregrinação da Imagem de Santa Rita de Cássia 

peregrinar e levar um pouco da Festa por toda a 
paróquia, para não restringi-la apenas no Centro 
Histórico.  

Começamos pela comunidade de Santa 
Cruz na Várzea do Corumbê com uma linda            
celebração preparada pela comunidade. Por  
todos os lugares onde já passamos, fomos muito 
bem acolhidos e recebidos com alegria. 

A peregrinação será realizada até o dia 10 
de Julho, onde terá início a Festa de Santa Rita.  

Neste período queremos caminhar com           
todos nossos irmãos de cada bairro de Paraty, 
rezando, pedindo e agradecendo a Deus pelo 
exemplo dessa Santa que cada vez mais nos 
ensina a ter fé e não desistir de nossos sonhos.  

Aproveitando a oportunidade, convidamos  
a todos para a Novena e Festa de Santa Rita, 
que acontecerá de 10 a 19 de julho deste ano e 
com certeza será um grande momento de                 
reflexão e fé.  

                                                Lucas Martins 

A imagem peregrina de Santa Rita de Cássia 
está percorrendo toda a cidade desde o dia 21 de 
Novembro do último ano. Os festeiros Lucas,          
Pablo e Cauê juntamente com sua comissão            
estão todas as sextas-feiras, visitando as comuni-
dades da paróquia e propagando a devoção a 
“Advogada dos Casos Impossíveis”. 

 

“Santa Rita tem muitos devotos em todos os 
cantos de nossa cidade, mesmo quem não é           
devoto, demonstra admiração e carinho especial 
à Santa das Causas Impossíveis”.  

Ouvindo relatos de alguns festeiros antigos, 
soubemos que a imagem da Santa há algum             
tempo percorria a cidade juntamente com a 
“Bandeira da Festa” com a finalidade de arreca-
dar fundos para sua realização e também                 
anunciar que se aproximavam as festividades              
em louvor a Santa.  

Por este motivo, nós, festeiros de 2015, 
tivemos a vontade de resgatar esta tradição de 

Comunidade Santa Cruz  
Várzea do Corumbê 

 Comunidade Nossa Senhora 
dos Remédios - Corumbê 

Com. São Cristóvão - Praia Grande 

Comunidade Santa Cruz - Graúna Comunidade Nossa Sra. da Conceição - Barra Grande 
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As devoções domésticas em Paraty 

A contribuição na formação                            
cultural/religiosa local 

 

P araty, cidade histórica e monumento   
nacional, alcançou seu apogeu em mea-

dos do século XVIII e XIX com a descoberta do 
ouro nas Minas Gerais. Tornou-se importante 
entreposto comercial do Brasil, (MELLO, 2009) 

servindo como uma das entradas de mercadori-
as para a região das Minas e para escoamento 
da produção aurífera. Nesse cenário forjou-se a 
população paratiense, com seus costumes,           
hábitos, crenças, e religiosidade, (SOUZA, 1994) 
nesta amalgama de cultura, ibérica, indígena, 
africana, enfim a cultura tipicamente “brasileira”. 
 Paraty não foge a regra de uma religiosi-
dade forte, na qual seu povo festeja os seus 
“Santos” como é o caso da Festa da padroeira 
da cidade Nossa Senhora dos Remédios, Santa 
Rita de Cássia, Nossa Senhora do Rosário         
e São Benedito e, a mais afamada de todas,                    
a Festa do Divino Espírito Santo. A festa do  
Divino obteve, recentemente, o título de 
“Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil”. As festas e 
devoções eram organizadas por  suas respecti-
vas “Irmandades” ou por um “Festeiro” (SOUZA, 1994). 

Outra característica religiosa/cultural de 
Paraty são as chamadas devoções “particulares 
ou domésticas”. Os devotos dos “Santos”              
organizam seus festejos em suas residências, 
sendo prática disseminada tanto na área rural 
quanto urbana. Na área rural destacam-se: São 
João Batista no Engenho Coqueiro, pela família 
Mello; São Pedro na Fazenda Catiferro, pelo 
senhor Júlio Cézar Neto Dantas; Nossa Senho-
ra da Conceição na localidade da Várzea do 
Corumbê, pelo senhor Gerson Vieira. No               
perímetro urbano são conhecidas as festas do 
Senhor Bom Jesus organizada pela Senhora 
Lucília Cananéia, Sant’Ana é comemorada com 
a realização de duas festas, uma organizada 
pela senhora Maria Teixeira e outra pela                  
senhora Maricélia Pádua, São Roque pela                
senhora Rita Luíza Pádua, Santa Cruz na             
Capela de Santa Cruz da Generozza no              
Beco do Propósito/Cragoatá, São João Batista 
pelo senhor Hailton Mello e Santa Rita de                
Cássia por Lucas Martins, esta última sendo                   
a mais nova em termos de devoções domésti-
cas da cidade. 

Desta forma o calendário de festas e 
louvações aos “Santos e Santas”, é cumprido 
ano após ano, se reinventando e se adequando 
às necessidades do tempo e dos indivíduos, 
porém nunca perdendo sua essência que é de 
aproximação e ligação com o “Sagrado”. 

 

Marcell Moraes 
Professor/Historiador graduado pelo UNISAL-Lorena 

 
 

Referências: 
MELLO, Diuner, Paraty Estudante, 2ª Ed. Angra do 
Reis: Gráfica Freitas, 2009 - SOUZA, Marina de           
Mello e, Parati: a cidade e as festas, Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ/Editora Tempo Brasileiro, 1994. 

Festa de Santa Cruz na Capela de  
Santa Cruz da Generozza 

Novena em louvor a Santa Rita de Cássia 
Organizada por Lucas Martins e comissão  

“Tenham coragem. Não tenham medo de sonhar coisas grandes!” Papa Francisco 
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 Doce Sabor do Céu 

 Não é apenas são Benedito 
que tem a fama de bom               
cozinheiro e excelente doceiro. 
Muitas das senhoras de Paraty 
têm esses méritos, passados 
para filhas e netas. E o resulta-
do é surpreendente, ainda mais 
quando tais dons são colocados 
a serviço de Deus. O que os 
doces têm a ver com evangeli-
zação? Tudo!!! Pois, diante de 
dízimos tão abstratos e pouco 
representativos, é através da 
venda de doces, salgados e  
caldos em prol de suas grandes 
festas, que a paróquia Nossa  
Senhora dos Remédios encon-
tra seu grande respirar. É claro, 
conta também as ofertas nas 
igrejas, as rifas, os shows de 
prêmios, prendas e leilões e  
toda boa ideia para angariar fun-
dos, mas nada substitui esse 
meio tão doce e convidativo        
de fazer crescer nosso caixa. 
Depois, como diz Pe. Roberto, 
para ver o resultado é só visitar 
algumas das 28 comunidades 
da paróquia.Telhado aqui, muro 
ali, salas de catequese, varan-
das... Igrejas inteiras, como a do 
Sertão de Taquari, e a do Con-
dado, que está a caminho, são 
construídas com recursos vin-
dos das Festas do Divino,        
Nossa Senhora dos Remédios, 
Santa Rita e Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito. Sem 
falar nas festas dos padroeiros 
das comunidades. 

 Há alguns anos, os quitutes 
eram vendidos em tendas arma-
das diante das igrejas, até que 
em 2009, com a inauguração da 
Casa Paroquial, inaugurou-se 
também, no andar térreo, a   
Casa do Festeiro, local onde as 
comissões de festas se organi-
zam na oferta de seus produtos, 
confeccionados na cantina da 
paróquia ou por doação de fiéis. 
Os turistas apreciam, aprovam e 
recomendam, e o próprio caiça-
ra não se cansa de saborear as 
diferentes iguarias. Do bolinho 
de aipim ao caldo de abóbora, 
pudim de leite, manjar de tapio-
ca, torta alemã. Aiaiai... 

 A Casa do Festeiro abre suas 
portas sempre que há um even-
to novo em Paraty, o que quer 
dizer sempre. Uma comissão 
sucede a outra e assim sempre 
tem muita gente incansável à 
frente de batalha: cozinheiros, 
doceiros, atendentes, caixas, 
encarregados da limpeza. Pes-
soas que na própria vida, fazem 
coisa bem diferente, mas que ali 
se esforçam para atender ao 
maior pedido do Mestre: "amai-
vos uns aos outros...” Para que, 
por meio disso tudo, possamos 
ser mais amigos, mais irmãos           
e termos mais paz no coração. 
Com a barriga cheia, de           
preferência.  

 

Texto Mara Bernardes 

Fotos Eliane G da Silva 

Venda de doces em prol da Festa do Divino 

Festa de Nossa Sra. Dos Remédios 

Festa de Santa Rita 

Festa de São Benedito Casa do Festeiro 

“Bote fé, bote esperança e bote amor que sua vida terá novo sabor!” Papa Francisco 
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Crescei e multiplicai-vos! 

Pe. Roberto e os ministros: Julio, Rosilene,             

Eugênio, Antônio Carlos e José Cesar 

 A igreja de São Roque tornou-se             
pequena demais para abrigar seus fiéis e 
os novos, que estão à caminho. Há quem               
considere milagre do santo, mas tem           
também a entrega de cada um. Padre             
Roberto garante que anos atrás ia ali            
celebrar missa para duas pessoas: Dona 
Maria e a filha Rosi, ainda menina. Nunca  
desanimou. Com o passar do tempo o povo 
foi se chegando, catequistas e ministros  
missionários  auxiliaram os padres na tarefa 
de evangelizar. Os frutos começaram a  
surgir e agora é tempo de colheita. Primeiro 
São Roque ganhou seu próprio grupo de 
música, com Júlio Cesar, Ryan Carlos e 
Risla Assis. Agora passou a ter seus         

ministros. Júlio Stanisce foi enviado Ministro 
da Palavra na própria comunidade, os outros 
quatro, dias antes, durante missa na Matriz. 
Antônio Carlos, o coordenador agora é           
também Ministro da Palavra. Da Eucaristia 
são três: José Cesar, Maria de Lourdes e 
Rosilene Silva.  
 

 É tempo de festejar também porque a 
comunidade continua a crescer, com os            
bebês que estão chegando. As fotos são do 
dia 18 de janeiro e dia 22 nasceu Cesar, filho 
de Diná e José Cesar e afilhado de Rosi.              
É o Espírito Santo em ação, gerando fé,             
gerando vidas.  
 

 Viva São Roque! 

Benção preparando a chegada de Cesar Envio de Júlio na comunidade 

As novas mamães, Diná, Vera e Nelita  

Texto  e fotos Mara Bernardes 

“O Espírito nos recorda o mandamento do amor e nos chama a vivê -lo!” Papa Francisco 
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Dia 06/01, o Grupo Folia de Reis Estrela do           
Oriente fez uma apresentação na Comunidade 
São João  Batista e Nossa Senhora do Carmo na 
Jabaquara. Durante a missa celebrada por Pe. 
Milton, antes da benção final, o grupo adentrou à 
Capela, tocando e cantando e todos os presentes 
acompanharam com grande animação. Na ocasi-
ão muitos se lembraram do passado e outros  
vivenciaram pela primeira vez a nossa cultura e 
tradição. Ao final, a comunidade ofereceu um  
jantar de confraternização para todos os presen-
tes. Foi uma noite iluminada como a dos Reis 
Magos indo visitar o Menino Jesus. 

Aconteceu... 
O Ano de 2015 começou com muitas alegrias!  

São Sebastião foi homenageado com tríduo e  
missa festiva, no dia 18/01, na Comunidade do 
Pouso da Cajaíba. Quem participou pela primei-
ra vez ficou emocionado com a simplicidade e 
ao mesmo tempo com a grandiosidade da Fé 
em  servir naquela comunidade. São Sebastião, 
rogai por nós! 

O baile realizado dia 01/02 pelos Festeiros da 
Festa do Divino e sua comissão, foi muito 
animado, um ambiente gostoso, alegre e fraterno. 
Todos se divertiram dançando, conversando, 
saboreando os petiscos preparados na hora. O 
próximo evento já está sendo organizado pelos 
festeiros. Aguardem! 

Comunidade do Jabaquara marcando presença no evento 

Os brechós das comunidades e de festeiros          
estão fazendo sucesso e a tendência é a forma-
ção de outros. Assim as comunidades podem  
fazer doações e adquirir recursos para atendi-
mento das suas pequenas necessidades.                 
Rezemos por estas pessoas que sabem desape-
gar-se de seus bens, não ruins ou inúteis, mas de 
qualidade para atender ao próximo. 

Textos e fotos: Eliane Guimarães da Silva 

O Brechó da Comunidade São João Batista - Jabaquara  
funciona aos sábados das 9h às 16h30m na varanda da Capela  

“Não devemos ter medo de ser um cristão e viver como cristãos!” Papa Francisco 
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Devoção a Nossa Sra. dos Navegantes 
 

 Quando os primeiros colonizadores  
portugueses chegaram ao Brasil, com  eles 
também desembarcou a devoção a Nossa 
Senhora dos Mares, da Boa Viagem, a  
Estrela do Mar, a Nossa Senhora dos              
Navegantes. Pescadores simples e valen-
tes, sempre faziam as orações a Nossa 
Senhora dos Navegantes antes de irem 
para o mar buscar o sustento para a família 
e o trabalho para sobreviverem. 
 
Oração 
 

Ó Nossa Senhora dos Navegantes,                
Santíssima filha de Deus, criador do céu, 
da terra, dos rios, lagos e mares; protegei-
me em todas as minhas viagens. Que              
ventos, tempestades, raios ou ressacas 
não perturbem a minha embarcação, e que 
nenhuma criatura, nem incidentes impre-
vistos causem alteração e atraso na minha 
viagem, ou me desviem da rota traçada. 
Virgem Maria, Senhora dos Navegantes, 
minha vida é a travessia de um mar              
furioso. As tentações, os fracassos e as 
desilusões são ondas impetuosas que               
ameaçam afundar minha frágil embarcação 
no abismo do desânimo e do desespero. 
Nossa Senhora dos Navegantes, nas horas 
de perigo eu penso em vós e o medo            
desaparece; o ânimo e a disposição de  
lutar e de vencer, torna a me fortalecer. 
Com vossa proteção e a benção de vosso 
Filho  Jesus, a embarcação da minha vida, 
há de ancorar segura e tranquila no porto 
da eternidade. Amém.  
 

Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós! 

Festa de Nossa Senhora  
dos Navegantes  

 

“Coloca-te sob a autoridade de Jesus” 

 A chuva não permitiu a procissão nem a                 
benção dos barcos no cais da Praia Grande, no             
domingo 01 de fevereiro, mas Nossa Senhora dos 
Navegantes foi aclamada com muito fervor em               
missa solene.  
 É também a festa da Apresentação de Jesus 
no Templo, anunciado como Luz das Nações, por 
isso as velas foram acesas no início da missa, rece-
bendo o andor com  Nossa Senhora entre cânticos e 
orações.  
 "Que pescadores e embarcações sejam aben-
çoados e sejamos todos levados para águas mais 
profundas" - rezou Pe, Roberto. 

 No final, choro, risos e emoção com a                
despedida do acólito Diego de suas funções.                       
Por mais de dez anos ele serviu como coroinha e  
acólito, agora vai dedicar-se aos estudos. 

Texto e fotos: Mara Bernardes 

“A Virgem Maria é nossa mãe, e é com a sua ajuda que permanecemos fiéis a Jesus!” Papa Francisco 
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Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Paraty/RJ - www.igrejaparati.com.br 

Vai Acontecer... 
Fiquem atentos na agenda paroquial! 

 

UM CRISTÃO AGRADECIDO 

SE TORNA DIZIMISTA  

COMPROMETIDO.” 
 

“Na dimensão missionária, 
o dízimo deve sustentar 
financeiramente as ações 
de evangelização da comu-
nidade exercidas fora do 
território da paróquia. Ajuda 
à Cúria, ao Seminário e às 
missões de um modo geral. 
Nas três dimensões do                
Dízimo (Religiosa, Social e 
Missionária), o pouco de 
tudo que recebemos e que 
devolvemos a Deus faz-nos 
participantes de uma  rede 
de ajuda e  amor ao próxi-
mo. Desde uma simples 
vassoura comprada para 
varrer o piso da igreja, até a 
formação de novos padres. 
Sem valor estipulado, ape-
nas o que manda nosso 
coração. Procure a Pastoral 
do Dízimo de nossa paró-
quia após as celebrações 
das Missas. 

Igreja São Francisco de                

Assis na Chácara da Sauda-

de, e abordará os temas: 

Quaresma e Campanha da 

Fraternidade.  
 

    Divulgue, participe! 

E stamos iniciando nossas 

atividades pastorais de 

2015, e o CPP (Conselho Paro-

quial Pastoral) já começou a  

preparar projetos para auxiliar as 

comunidades e pastorais na 

“formação”, conforme prioridade 

eleita na Assembleia Paroquial 

para este ano.  

 Como primeiro passo para 

2015, a paróquia está promo-

vendo encontro de formação   

para todos. O primeiro, que será 

ministrado pelo seminarista Luis 

Carlos, está marcado para o dia 

25 de fevereiro às 19h30m na 

FEVEREIRO 

 Dia 18 - Quarta-Feira de Cinzas  
Missa na Igreja Matriz 20h 

 Dia  28 - Aniversário de Paraty  
Missa na Igreja Matriz 19h30m 

MARÇO 

 De 12 a 22 - Festa de São José 
na Comunidade do Corisco 

 De 22 a 28 - Setenário de Nossa 
Senhora das Dores 

 De 29/03 a 05/04 - Semana Santa 

ABRIL 
 De 05 a 12 - Festa de São Benedito 

na Comunidade do Campinho 

 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 Comunidade da Ilha           
das Cobras 

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

 
          Reze, divulgue, participe! 

A s inscrições para a catequese 

infantil da Comunidade Nossa 

Senhora dos Remédios do Centro 

já começaram. Os encontros com a 

catequista Cristina terão início dia 

17/03 às 18h no Salão João XXIII 

na Igreja Matriz. 

 As Inscrições estão sendo feitas 

na secretaria da paróquia até o dia 

13/03 - tel: 3371.1467 

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 


