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issas com adoração ao Santíssimo e vigílias diárias marcarão toda a semana, visando
derrubar as muralhas que cercam as famílias e que aparentam ser intransponíveis, mas que
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EDITORIAL

D

urante este mês, dedicado às vocações, podemos nos deter nas
palavras do Papa Francisco no seu
Evangelii Gaudium - Evangelho da Alegria –
quando diz: “Sinto uma enorme gratidão
pela tarefa de quantos trabalham na Igreja.
Não quero deter-me na exposição das
atividades dos vários agentes pastorais,
desde os bispos ao mais simples e ignorado dos serviços eclesiais. Reconheço os
desafios que todos eles enfrentam no meio

da cultura globalizada e cabe a mim
agradecer ao belo exemplo que me dão
tantos cristãos que oferecem a sua vida e
seu tempo com alegria. Esse testemunho
faz-me muito bem e me apoia na minha
aspiração pessoal de superar o egoísmo
com uma dedicação maior". Assim é que
esta nova edição do Caminho vem destacar
o trabalho da Pastoral Familiar que junto
com a comunidade São José Operário
prepara a Semana Nacional da Família e o

Cerco de Jericó. A dedicação dos jovens a
Santa Rita que propiciou que nossa Paraty
vivesse dias de intenso fervor e oração,
nas missas e procissões em honra a santa
gloriosa. Saiba também sobre a reabertura
da igreja do Rosário, festas concluídas e as
que vão acontecer. Que todos acompanhem
com carinho e um olhar capaz de reconhecer a diversidade que habita na Igreja,
provocando sua constante renovação e
edificação!

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:
Nas Ondas da Fé
Sete Anos no Ar

Pascom Paraty

Aos sábados das 9h às 12h
Apresentação: Padre Roberto
fone 3371.8707

pascomparaty@
hotmail.com

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
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Diocese de Itaguaí/RJ
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Coordenação: Padre Roberto Carlos Pereira
Colaboradores desta edição: Mara Bernardes, Marcelo De
Valécio, Eliane Guimarães, Milton Netto. Elcio Gonçalves,
Luís Carlos Zotesso, Allana Thomé, Alerson Godoy e
Eduardo Moreira
Edição e diagramação: Mônica M. Marques
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Rezar intensamente pelas famílias, alvo de tantas transformações e perseguições, é o objetivo da Semana
Nacional da Família, que se une ao Cerco de Jericó e apresenta o tema "0 amor é a nossa missão: a família
plenamente viva", inspirando-se nas palavras de santo Irineu (130-203) para quem "a glória de Deus é o homem
plenamente vivo". O lema "Quem nos separará do amor de Cristo?" foi tirado da Carta de São Paulo aos Romanos, 8,35.

M

issas com adoração ao Santíssimo e
vigílias diárias marcarão toda a semana,
visando derrubar as muralhas que cercam as
famílias e que aparentam ser intransponíveis,
mas que desaparecem diante do poder de Deus.
A Semana Nacional da Família começa no
domingo, nove de agosto, dia dos Pais, com missa
na Igreja Matriz. Na segunda-feira, tem inicio o
Cerco de Jericó, na Igreja São José Operário da
Ilha das Cobras, recebendo durante os sete dias,
até o domingo, 16 de agosto, grupos das diversas
comunidades da paróquia em vigílias e adoração
a Jesus sacramentado, exposto no ostensório. As
missas diárias serão presididas pelos padres
Roberto, Milton e outros convidados.
Hoje circulam nos meios de comunicação e
nos diversos ambientes imagens deformadas do
amor, reduzindo-o a expressões de afeto, sentimentos e instintos. Com isso, anulam sua verdadeira característica, presente na gratuidade e
doação. Famílias que vivem esta qualidade do
amor são plenamente vivas e documentam que a
família cristã é o melhor caminho para
encontrar o verdadeiro amor, fonte inesgotável
de alegria e realização.

"Queridas famílias, a vossa vocação não é fácil de viver, especialmente hoje, mas a realidade do amor é maravilhosa, é a única
força que pode verdadeiramente transformar o universo, o mundo" (Encontro Mundial das Famílias, 3/6/2012)
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Para aqueles que sentiam saudades, a boa notícia: a Festa de Nossa Senhora do Rosário e
São Benedito voltará a ser realizada em casa a partir deste ano.
Foto Milton Netto

A

Igreja do Rosário, que ficou em reforma nos
últimos quatro anos, está finalmente pronta e
será reaberta, com missa solene presidida pelo bispo,
Dom Frei José Ubiratan Lopes, dia 21 de agosto,

tranquilidade para a organização de encontros de
pastorais”, finalizou padre Roberto, explicando que a
Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito será
realizada de seis a 15 de novembro, finalmente em casa.

A reabertura da igreja enche de alegria os fiéis,
moradores e turistas. Segundo padre Roberto, a Igreja
do Rosário é muito estratégica para as atividades
pastorais, já que além das missas que acontecem aos
sábados e segundas-feiras, também é muito procurada
para cerimônias de casamentos, por ser uma Igreja de
médio porte, e ainda, por ser o local oficial da Secretaria da Paróquia - que, no momento, está adaptada na
Igreja Matriz. “Com essa reforma, nós conseguimos a
autorização do IPHAN para a construção de mais dois
banheiros, que se faziam necessários”, contou o pároco.
A conclusão da obra é bastante comemorada, pois ela
é muito importante para os trabalhos da paróquia. “Este
é um espaço que também poderá ser usado pela
catequese. E com a reabertura da igreja, teremos maior

Todos são convidados para a trasladação do andor de
Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, da Igreja
Santa Rita, para a solenidade de entrega da obra na Igreja
do Rosário, dia 21 de agosto às 19h30min.
Por Allana Thomé

"Não é só a Igreja que é chamada a ser imagem do Deus Uno em Três Pessoas, mas também a família fundada no matrimônio
entre o homem e a mulher" (Encontro Mundial das Famílias, 3 de Junho de 2012)
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Foto Mara Bernardes

Um

grupo de fieis da paróquia Nossa
Senhora dos Remédios de Paraty foi visitar o Santuário
de Aparecida e participar da missa presidida pelo bispo
dom José Ubiratan e concelebrada pelos padres da
Diocese de Itaguaí. A missa foi realizada na manhã de
sábado, 11 de julho, com a presença de cerca de 1700
romeiros das diversas paróquias da diocese, que se
uniram aos peregrinos que lotavam o Santuário. O grupo
que saiu de Paraty à meia-noite, chegou em Aparecida do
Norte ao amanhecer e depois do café da manhã, foi rezar
diante da imagem histórica de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil, encontrada há quase 300 anos por
pescadores da região. A missa com dom José Ubiratan,

padres, diáconos e seminaristas da diocese, começou às
9 horas, com a aclamação do povo que circundava o
gigantesco altar da basílica. O evangelho de Mateus
10,24-33 aponta que o discípulo deve ser como o mestre
e dom Ubiratan deu o exemplo de Maria como "a primeira
discípula que seguiu Jesus e não guardou-o só para si,
mas apresentou-o a todos". Em seguida, o bispo reuniuse com seu povo num dos salões do santuário para rezar
o terço e falar da alegria de estarem todos ali, renovando
e fortalecendo a fé. Dom Ubiratan também convocou
os diocesanos a voltar ao santuário em romaria no
próximo ano.

Dom Ubiratan presidindo a Santa Missa

Reunido com os romeiros

Por Mara Bernardes
Fotos Mara Bernardes

"A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade" (Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 2013)
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A igreja procura a cada mês ter uma área a
ser refletida em suas comunidades. Este mês
de agosto temos o tema da vocação. Desde
1981, a igreja procura despertar nos jovens o
interesse em se questionar a qual estilo de vida
é chamado, e a todos a rezar pelo despertar
das vocações.
Por que tamanha importância dada ao tema
vocação? Porque a vocação é o início de tudo.
Quando ouvimos ou usamos a palavra vocação,
logo a entendemos num sentido bastante vago
e geral, como sendo uma inclinação, um talento, uma qualidade que determina uma pessoa
para uma determinada profissão, por exemplo,
vocação de pedreiro, de mãe, de médico. E
nessa compreensão também a vocação de
sacerdote, de esposos, de leigos cristãos. Essa
compreensão, porém, não ajuda muito no bom
entendimento do que seja vocação, quando nós,
na Igreja, usamos essa palavra.
Vocação, em sentido mais preciso, é um
chamamento, uma convocação vinda diretamente sobre mim, endereçada à minha pessoa,
a partir da pessoa de Jesus Cristo, convocando
-me a uma ligação toda própria e única com
Ele, a segui-lo, (cf. Mc 2,14). Vocação, portanto,
significa que anterior a nós há um chamado,
uma escolha pessoal que vem de Jesus Cristo,
a quem seguimos com total empenho, como
afirma São Paulo na Carta aos Romanos: “Eu,
Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por
vocação, escolhido para o Evangelho de
Deus.” (Rom 1, 1)
Vocação é chamado e resposta. É uma
semente divina ligada a um sim humano. Nem a
percepção do chamado, nem a resposta a ele
são tão fáceis e tão “naturais”. Exigem afinação
ao divino e elaboração de si mesmo, sem as
quais não há vocação verdadeira e real.
Essa escolha pessoal, de amor, é concretizada de uma forma bem objetiva no Sacramento do Batismo, que por isso se torna fundamento e fonte de todas as vocações. É neste chão
fértil, carregado de húmus divino, regado pelo
sangue de Jesus, que brotam as vocações
específicas, aquelas que cabem diferentemente
a cada um. Algumas delas são mais usuais e
comuns, como a de casal cristão, de leigo
cristão, de catequista, de animador da caridade
na comunidade.

Outras são definidas pela Igreja como
vocações de “singular consagração a Deus”,
por serem menos usuais, mas igualmente
exigentes e mais radicais no processo de
seguimento de Jesus: são as vocações
de sacerdote, de diácono, de religioso, de
religiosa.
As vocações mais usuais são cultivadas em
nossas comunidades eclesiais. As de “singular
consagração a Deus” são cultivadas em comunidades eclesiais especiais, como nossos
seminários.
O mês vocacional quer nos chamar à reflexão para a importância da nossa vocação,
descobrindo nosso papel e nosso compromis-

so com a Igreja e a sociedade. Reflexão que
deve nos levar à ação, vivenciando no
dia-a-dia o chamado que o Pai nos faz. Que a
celebração do mês vocacional nos traga as
bênçãos do Pai para vivermos a nossa
vocação sacerdotal, diaconal, religiosa ou
leiga. Todas elas são importantes e indispensáveis. Todas elas levam à perfeição da
caridade, que é a essência da vocação universal à santidade.
São João Maria Vianney. Rogai por nós!

por Diácono Luís Carlos Zotesso

Agosto 2015 | O CAMINHO | 7

Durante todos os domingos do mês de agosto celebramos as vocações, incluindo a vocação sacerdotal (dia primeiro),
dos pais (dia 9), religiosos (15), leigos que participam de pastorais e ministérios (22) e catequistas (29). É a Igreja
inteira que entra em festa, saudando e rezando por aqueles que receberam o convite e cumprem a missão instituída por
Jesus Cristo, de levar o evangelho a todas as criaturas. O mês vocacional foi instituído em 1981 durante a 19ª Assembleia
Geral da CNBB.

S

er pai, um dom de Deus. O segundo domingo destaca a
vocação do pai de família, chamado a colaborar na
obra de criação. O papel do pai é grande quanto deve ser o
seu coração. A ele cabe ser educador dos seus filhos, testemunhando o amor e a fraternidade, responsabilidade que se

torna ainda maior nos dias de hoje, em que a violência e
a perda de valores adquirem tão grandes proporções. O
pai é o representante legítimo de Deus perante os
filhos, com a missão de conduzi-los nos caminhos da
verdade, justiça e paz.

“

Vivemos num mundo sempre mais urgente e violento, que
nos leva a questionar: “que futuro meu filho terá?” A missão
de um pai é a de saber guiar e estar à frente de tudo que possa
parecer obstáculo na vida dos filhos. O que desejamos é que eles
tenham saúde, constituam família e possam progredir na vida
profissional, E a nossa tarefa é ajudá-los a crescer e orientá-los
para estas conquistas. O pai deve estar sempre presente nos
momentos marcantes como dos primeiros passos, a ida à escola, o primeiro trabalho, a faculdade, e assim por diante. Ser
sempre amigo, amando os filhos com um amor verdadeiro,
sabendo proteger, dar segurança e garantindo com seu trabalho, o alimento da família e um lar para viver. Ser pai é tarefa
difícil, mas devemos estar sempre em oração, pedindo a Deus
para que seja nosso guia nesta missão.”
Sérgio Lemos

Sérgio e a filha Laís

“

Ser pai é saber ser humano, carinhoso, compreensivo, amoroso e acima de tudo responsável. A figura
autoritária de outrora deu lugar ao diálogo, substituindo
as antigas palmadas por muito carinho e compreensão,
orientando sobre o certo e errado e ajudando os filhos a
se integrarem na sociedade. Os desafios atualmente são
muitos e o maior deles é tornar-se exemplo, agindo
sempre com transparência, pois os filhos irão moldar-se
ao seu comportamento. Os avós de hoje têm outra cultura
e uma forma nova de ver a vida. Sabem ser doces como os
de antigamente, mas aboliram as chineladas, trocando-as
pela correção e pelo castigo quando necessários. Ser avô
nos dias de hoje é tão saboroso como sempre foi, porque o
avô é pai duas vezes! “
Wagner Calixto

Wagner com a esposa Cristina, filhos Roberto Wagner, Rafael e Cristiane,
neto Cauê, sogra Neide e cunhada Margarete.

"As famílias cristãs constituem um recurso decisivo para a educação na fé, para a edificação da Igreja como comunhão e para a sua
capacidade de presença missionária nas situações mais diversificadas da vida, além de fermentar em sentido cristão a cultura difundida
e as estruturas sociais" (Discurso, 6 de Junho de 2005)

8 | O CAMINHO | Agosto 2015

O alegre e insistente badalar dos sinos, na alvorada de 10 de julho, não deixava duvidas: Paraty - já
decorada com as bandeirinhas brancas e amarelas e os estandartes nas janelas - estava acordando
para entrar em comunhão, por um período de 10 dias, com Rita de Cassia, a Santa das Causas Impossíveis. Afinal, depois de sete anos em obras, a igreja de Santa Rita reabriria as portas para acolher
seus devotos, mais linda do que nunca, expondo seus belos altares e santos.
Foto Milton Netto

A

hora tão esperada havia
chegado e merecia toda pompa!
Por tudo isso, a festa foi tão
bem cuidada, dentro e fora da igreja. Mas os
festeiros Lucas, Pablo e Cauê, unidos à comissão formada por jovens, crianças e adultos - não se limitaram a comemorar Santa
Rita apenas nesses 10 dias. A festa começou
há um ano, enquanto levavam a imagem peregrina a todas as comunidades da paróquia,
resgatando antiga tradição. Em cada igreja
que chegava, Santa Rita permanecia por uma
semana, recebendo louvores e orações, realizando curas e milagres. Seu culto cresceu e
quem pouco a conhecia também pôde receber
seus favores.
O retiro, alguns dias antes, preparando o
coração da comissão, foi outro ponto de
destaque de uma festa que brilhou pela criatividade e bom gosto, muito fervor e devoção.
Os padres que participaram da novena,
vindos do Rio e São Paulo, não se cansavam
de elogiar a organização e beleza da festa,

Festeiros: Lucas, Cauê e Pablo
além da juventude dos festeiros e sua
comissão. Quanto a isto, padre Roberto, no
encerramento, deu o fecho de ouro ao
declarar.“ Muitos me perguntaram se eu
não tinha medo em dar tanta responsabilidade a esses meninos e aí está a resposta;
em nenhum momento me arrependi; eles
provaram que podem muito". Mas também
esclareceu. "Eu os conheço há muito tempo
e eles não estão trabalhando somente
agora, eles trabalham sempre ".
Também é certo que os jovens vem
perseguindo esta festa há 10 anos, celebrando a novena na casa do Lucas, mas ansiando pela festa na igreja. Provavelmente
foi a própria Santa Rita que ouviu os insistentes pedidos e providenciou a realização
do sonho. O resultado foi contagiante. Os
festeiros conquistaram a simpatia de todos,
quer erguendo as vasos para receber as
rosas dos fieis ou levando pelas ruas os
diversos andores de santos destacados na
novena.

O clima de fé e união permaneceu até os
instantes finais, quando os três festeiros homenagearam suas mães, num testemunho vivo de
como é importante a família para gerar filhos
fervorosos. Não faltaram lágrimas e muitos
aplausos e como é próprio dos jovens, todos
eles se embolaram num abraço apertado, onde
sempre cabia mais um.
Nilda e sua jovem afilhada Nádia, as novas
festeiras para 2016, já têm um caminho para
trilhar...

Por Mara Bernardes

“...Muitos me perguntaram se eu não
tinha medo em dar tanta responsabilidade
a esses meninos e aí está a resposta; em
nenhum momento me arrependi; eles
provaram que podem muito"
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No domingo, 21 de junho, o grupo de festeiros e comissão
recolheu-se no Colégio CEMBRA para um retiro, com o objetivo
de aprofundar-se na fé e assim poder se dedicar, de corpo e
alma, ao evento. Na primeira parte, o seminarista Wagner
Souza, da Arquidiocese de Cruzeiro, baseou-se na exortação
apostólica do Papa Francisco, Evangelli Gaudium, encaminhando
as reflexões para a realidade da Festa de Santa Rita e sua
organização. "Não podemos nos dedicar a uma festa sem antes
sermos cristãos de verdade, ao olhar o nosso próximo, servir
a comunidade e a Igreja, e sendo exemplo na entrega total a
Deus, como a própria Santa Rita" - disse, citando o papa que
nos exorta a "descobrir Jesus no rosto do outro". Para que um
trabalho produza frutos precisa ter espiritualidade, comunhão
e entusiasmo, continuou o seminarista, avaliando que a festa
não deve ter a cara dos festeiros mas tornar-se naquilo que o
povo quer. Por isso não se pode comparar uma festa com
outra nem esperar elogios. "Não é só fazer para Deus mas
fazer com Deus", receitou.

Alguns dos principais momentos da Festa

Peregrinação nas Comunidades da Paróquia

Visita e reza nas casas

Foto: Eliane Guimarães

Um bom exemplo está em acompanhar um dos eventos
de preparação para a Festa de Santa Rita.

Na segunda parte foi realizada uma Adoração ao Santíssimo,
que se transformou em alegria e vontade de doação em cada
participante. Afinal, é muito importante trabalhar durante um ano,
vendendo doce, cozinhando, costurando, mas sem descuidar da
melhor parte, a espiritual.
Por Eliane Guimarães - comissão de festa e agente da PASCOM

Fotos: Eliane Guimarães

Organização de eventos em prol da Festa

Comissão reunida em preparação para a novena
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Foto: Eliane Guimarães

Foto Milton Netto

Cerimônia de reabertura da Igreja Santa Rita, que abriga o Museu de Arte Sacra (MAS). No dia 13 de junho, após missa solene na igreja Matriz e procissão
de transladação da imagem de Santa Rita, a igreja em homenagem à santa foi oficialmente entregue à população. A tradicional imagem de Santa Rita,
que ficou na Igreja Matriz durante a reforma, foi levada à igreja e recebida com fogos, chuva de papeis e pétalas de rosas, além de muitas palmas. As
comemorações contaram com a presença do ministro da Cultura, Juca Ferreira, do presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), Carlos Roberto
Brandão, do prefeito de Paraty, Carlos José Gama Miranda, e do diretor do museu, Júlio César Dantas. Os presentes foram recebidos com apresentações da
Banda Santa Cecília e do Coral da Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Foto: Milton Netto

Foto: Mara Bernardes

Foto: Mara Bernardes

Foto: Elcio Gonsalves

"Família, trabalho e festa. Trata-se de três dons de Deus, três dimensões da nossa existência, que devem encontrar um
equilíbrio harmonioso para construir sociedades com um rosto humano" (Catequese, 6 de Junho de 2012)
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Foto: Milton Netto

Foto: Mara Bernardes

Foto: Mara Bernardes

Foto: Mara Bernardes

Festeiros homenageiam suas mães

As novas festeiras: Nádia e Nilda

Refletindo...
A criança ama quando é cuidada com amor, o jovem ama quando é
orientado para o amor, o adulto ama quando vivencia o amor, o idoso
ama quando colhe os frutos do amor. As fases da vida passam, só o
amor permanece.
Como o jovem de hoje foi cuidado quando criança? Teve família, o
ombro do pai, o colo da mãe, a união entre irmãos? Teve a base da
educação nos princípios religiosos da fé? Frequentou os primeiros
anos escolares com o acompanhamento da família? Como este
jovem cresceu? Num mundo de respeito, justiça, igualdade? Alguns
sim, outros não! Mas é certo que o jovem do sim e o jovem do não,
ambos têm a liberdade de escolher seu caminho; aproveitar a
oportunidade e o tempo para ir em busca do que faltou no passado,
encontrando no hoje Aquele que é a solução para todos os problemas,
que é o próprio Amor. Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.
E como é bom ser jovem e seguir a Cristo...

Por Eliane Guimarães– PASCOM

"No vosso caminho familiar, partilhais tantos momentos belos: as refeições, o descanso, o trabalho em casa, a diversão, a
oração, as viagens e as peregrinações, as ações de solidariedade…Todavia, se falta o amor, falta a alegria; e Jesus é
quem nos dá o amor autêntico" (Carta do Papa às Famílias, 25 de fevereiro de 2014)
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Devoções Domésticas em Paraty

São João Batista é um dos santos juninos mais populares e festejados no Brasil. Bandeirinhas, fogos e
balões colorem os céus para anunciar o nascimento do precursor de Jesus. Na terra, fogueira, danças e
comidas típicas traduzem a alegria dos seus devotos. Conta uma antiga tradição que Santa Isabel para anunciar a Virgem Maria sobre o nascimento de João Batista teria acendido uma fogueira sobre um monte. Além dos
grandes festejos pelo Brasil, em tantas capelas e igrejas, são João encontra-se presente também em devoções
particulares, que são as famílias que o tomam como padroeiro e recorrem a sua proteção, sem nunca
deixarem de ser atendidos.
Foto: Eliane Guimarães

ssim, foi celebrado o novenário de São
João Batista entre os dias 18 e 26 de
junho pela família de D. Maria Costa de Souza, no
bairro do Corumbê.
A partir do tema "Profeta do Altíssimo
porque precederas o Senhor e lhe prepararás o
caminho!", foram entoadas ladainhas e homenagens ao padroeiro, por parte dos familiares e
amigos. No encerramento da novena, dia 27,
a Comunidade do Corumbê ficou responsável pela
celebração, que seguiu pela noite afora, num
grande momento de confraternização.

"Com a fé e devoção a São João concluímos
mais um novenário, renovados para continuarmos
nossa caminhada na vida cristã em comunidade,
propagando a devoção a tão grande santo. Esperamos e convidamos a todos os devotos a estarem
ano que vem novamente celebrando conosco e que
esta devoção não fique restrita apenas a nossos
familiares." - dizem Thiago M. de Souza e Alerson
de S. Godoy.

"A edificação de cada uma das famílias cristãs situa-se no contexto daquela família mais ampla que é a Igreja, a qual a sustenta e
leva consigo. (…) E, vice-versa, a Igreja é edificada pelas famílias, pequenas Igrejas domésticas" (Discurso, 6 de Junho de 2005)
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N

um mundo onde o trânsito está cada vez mais
rápido e violento, é necessário imitar São
Cristóvão na humildade e paciência - disse padre Milton ao
abençoar carros e motoristas durante a Festa de São
Cristóvão, que movimentou a comunidade da Praia Grande
no domingo, 26 de julho.
Depois de realizar a novena, com a participação de
diversas comunidades da paróquia, unidas em torno do
tema "Como São Cristóvão, servir na partilha do pão, na fé
e no amor", chegou o dia maior, quando o andor com o
padroeiro foi conduzido em carreata, da igreja de São
Francisco, na Chácara, até a Praia Grande. Padre Milton
esperava a passagem de carros, motos e caminhões para
a benção, enquanto coroinhas e pastorinhas distribuíam o
brinde, com o sal e água benta. Carros aspergidos, chegou
a vez dos devotos. A missa solene foi coroada com a
benção das carteiras de motorista e a apresentação do
grupo Arrastão da Fé, que, segundo explicou o coordenador da comunidade da Praia Grande, Sidinei, começou
pequeno, meses atrás e foi arrastando pessoas para as
casas, para a oração do terço. Por onde o grupo passa vai
entrando mais um, e hoje já chegam aos 50 membros,

porque na simplicidade da reza do terço, recebem o fortalecimento da fé.
Com a aprovação de Nossa Senhora dos Navegantes - Maria Santíssima
sempre nos leva a rezar o terço - e de São Cristóvão, para quem o servir
deve ser realizado com humildade e paciência. Assim fez o santo, ao ajudar
pessoas necessitadas a atravessar o rio, até carregar nos ombros o
próprio Menino Jesus e o mundo, com todas as suas mazelas. Depois da
missa, o povo se confraternizou no almoço seguido do show de prêmios e
apresentações musicais.

Fotos: Mara Bernardes

Padre Milton abençoando os carros e motoristas

Andor de São Cristóvão conduzido ao altar

Fotos: Mara Bernardes

Benção das carteiras de motorista

Apresentação do grupo Arrastão da Fé

“Toda a existência humana é orientada para o futuro. Nela, o homem vem ao mundo, cresce e amadurece. Nela, ele se torna um cidadão
sempre mais maduro do seu país, e um membro da Igreja sempre mais consciente. A família é também o primeiro e fundamental ambiente,
onde cada homem distingue e realiza a própria vocação humana e cristã. (II Encontro Mundial com as Famílias, 5 de outubro de 97)
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N

a quarta-feira, dia cinco de agosto, será
iniciado o curso Enchei-vos, na igreja São
Francisco de Assis, na Chácara da Saudade. Os
60 inscritos, das diversas comunidades da paróquia, irão estudar assuntos diversos como "O
encontro com a pessoa de Jesus", "O amor de
Deus", "Falsas doutrinas" e outros. No total,
serão 19 encontros, sempre às quartas-feiras, e
dois retiros.
Aqueles que não conseguiram vaga para
este semestre, devem aguardar novas turmas,
em fevereiro do próximo ano.
A Missão Enchei-vos tem o intuito de formar
melhores cristãos para a Igreja, família e sociedade, buscando sempre servir com amor nas
pastorais e movimentos.

A

Pastoral da Educação da nossa diocese está
oferecendo para professores e educadores
o curso de formação acadêmica Fundamentos e
Metodologias da Educação, com início dia 15 de
agosto, na Catedral São Francisco Xavier, em
Itaguaí. As inscrições podem ser feitas até o dia 15
e aulas serão realizadas quinzenalmente, nas
manhãs de sábado.

Foto cedida por Eduardo Moreira

A

Pastoral da Juventude de Paraty participou da FLEP da Juventude
- Formação Leiga da Pastoral da Juventude, junto com jovens de
outras paróquias da diocese. O encontro foi realizado no domingo, dois de
agosto, na igreja Matriz de Paraty e promovido pelo Projeto Caminhos de
Esperança, da Pastoral da Juventude diocesana, cujo objetivo era apresentar e explicar como se organiza a Pastoral.
No encontro foram abordados os temas: "O que é a Pastoral da Juventude", "Onde a PJ quer chegar", "Memórias da Caminhada da PJ" e "Uma espiritualidade Libertadora". Os jovens encerraram o encontro com um momento de oração e o canto da música "Pai nosso dos mártires".
O Projeto Caminhos da Esperança tem a missão de acompanhar, animar
e formar os grupos jovens nas paróquias da diocese. O FLEP da Juventude
aconteceu, no mês passado, em Itaguaí e Angra e, no último fim de semana,
em Paraty, levando momentos de aprendizado e fortalecimento para os
jovens da Diocese de Itaguaí.
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Programe-se para participar da festa da padroeira de Paraty, Nossa Senhora dos Remédios, na Igreja Matriz,
a partir de 30 de agosto, meditando o tema "Eu vim para servir, como mãe do Salvador e da Igreja". A ordenação sacerdotal e a primeira missa do diácono Luís e a presença do padre Juarez de Castro, da Rede Vida de
Televisão, são alguns dos destaques. Confira a programação.
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LOJINHA DA
PAXTUR

COLABORE COM OS VICENTINOS

Igreja Matriz - Centro Histórico

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.

Lá você encontra: CDs, imagens de santos,
cartões, velas, presépios e muito mais.
Aberta de segunda a sábado.

Seja solidário!

VAI ACONTECER...
Fiquem atentos na agenda paroquial

Agosto


De 05 a 08 - Festa do Senhor Bom Jesus no Campinho



De 09 a 16 - Semana Nacional da Família e Cerco de Jericó



De 13 a 22 - Festa de Nossa Sra. da Penha na Comunidade do Penha



De 13 a 22 - Festa de São Roque na Comunidade de São Roque



21/08 - Reabertura da Igreja do Rosário



De 30/08 a 08/09 - Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios
Participe das festividades em nossas comunidades!

Dízimo é administrar os bens de Deus, que são
todos os dons que Ele nos dá: a vida, a saúde, a
fé, o tempo, os talentos pessoais e os bens
materiais para sustentar a nossa vida. Criados
à imagem e semelhança de Deus que é Amor,
aprendendo com Ele que reparte gratuitamente
todos os bens, somos também convidados a
repartir os nossos dons. Colocando a serviço de
Deus e da sua obra parte do nosso tempo, os
nossos talentos e um pouco dos nossos bens
materiais, tornamo-nos construtores do Reino
de Deus. Senhor, fazei de mim um dizimista
consciente, alegre e generoso.

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.
E-mail: pascomparaty@hotmail.com
“Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho
a toda criatura” Mc 16,15

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

