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“BEM-AVENTURADA AQUELA QUE ACREDITOU, PORQUE SERÁ CUMPRIDO
O QUE O SENHOR LHE PROMETEU” Lc 1,45

Pe. Roberto Carlos Pereira

C

hegamos a mais um Natal e
fim de ano com as bênçãos
de Deus e de Nossa Senhora. Olhamos
para trás e vemos o quanto temos a
agradecer. O Senhor é fiel e nos
concedeu mais do que pedimos, mais
do que precisamos. Olhamos para
frente e renovamos nosso desejo de
continuar servindo ao Senhor na
construção do Reino de Justiça e Paz.

Maria Santíssima é modelo para os
que querem servir ao Senhor. Nossa
Mãe sempre acreditou e se entregou
nas mãos do Senhor. Essa é a atitude
de quem acredita nas promessas do
Senhor. Maria Santíssima espera já
nosso Senhor. E o seu jeito de esperar
era servindo. Servindo a Deus com
sua gestação, servindo a Izabel no
parto de João, servindo a humanidade

trazendo para nós o Salvador.
Que 2016 seja o ano do serviço pela
misericórdia. O mundo precisa desse
serviço misericordioso que brota do
coração manso e humilde de Jesus.
Quem acredita na misericórdia do
Senhor, se faz misericordioso para
com todos. O Senhor é fiel e estará
conosco neste novo ano. A todos
desejo Feliz Natal e abençoado 2016!
Pe. Roberto

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

www.igrejaparati.com.br

pascomparaty@
hotmail.com

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

Aos sábados das 9h às 12h
Apresentação: Padre Roberto
fone 3371.8707
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Pe. Luis Carlos Zotesso

“Há momentos em que somos chamados, de maneira ainda mais intensa, a fixar o olhar na
misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Foi por isso que
proclamei um Jubileu Extraordinário da Misericórdia [...]”. Papa Francisco

“A

misericórdia e o perdão não devem encerrar-se
em meras palavras bonitas, mas realizar-se na
vida cotidiana. Amar e perdoar são os sinais
visíveis e concretos de que a fé tem transformado nossos
corações e nos permite expressar em nós mesmos a vida de
Deus”, Esses dois propósitos são um “programa de vida” que
não pode ter interrupções ou exceções, mas “que impulsiona
a ir cada vez mais longe sem cansar, com a certeza de estar
sustentado pela presença paternal de Deus” (Papa Francisco,
08 de dezembro de 2015, abertura do ano santo da misericórdia),

Com este pequeno trecho do Papa, iniciemos nossa
reflexão sobre este ano santo, tempo do perdão, tempo da
misericórdia. É claro que isso vem em momento muito
oportuno, a abertura do Ano da Misericórdia na festa da
Imaculada Conceição, pois foi ela que em seu sim comportou
o ato mais sublime de perdão e amor misericordioso de Deus
Pai Criador. Foi ela a porta pra nós da entrada do Salvador
no mundo. Maria nos dá exemplo, como diz o Papa: “A misericórdia e o perdão não devem encerrar-se em meras
palavras bonitas”. Mas tornar exemplo no nosso cotidiano,
nas nossas atitudes. E aqui a misericórdia não é acompanhada da justiça humana, mas sim da justiça divina, que não

segue nossas regras, mas nós devemos meditar e
praticar aquilo que nos é proposto pelo Pai, através de
seu Filho Jesus, com o impulso do Espírito Santo, que
age em nós.
Fazer da misericórdia divina uma proposta de vida,
é preciso dar passos concretos ao encontro do próximo,
e que bonito podermos nesse tempo de Natal, onde
nossos corações se tornam mais sensíveis, poder
colocar este desejo de encontro do misericordioso e
amoroso com todos os que ao nosso encontro vem.
A porta se abriu, na queda de Adão e Eva, quando o
Criador não os abandonou mesmo manifestando sua
desobediência, a eles Ele deu uma veste de pele de
animais. (Cf Gn 3, 21). A porta se abriu na experiência da
libertação da escravidão do Egito. A porta se abriu, com o
Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, pelo
ceio da Virgem Maria. Por isso, mais uma vez a porta se
abriu em todos as catedrais e santuários do mundo nos
fazendo recordar, meditar e praticar este Amor
misericordioso de Deus.
Feliz e abençoado Natal, e um feliz ano novo!
Pe. Luis Carlos

“O Ano Jubilar terminará na solenidade litúrgica de Jesus Cristo, Rei do Universo, em 20 de novembro de 2016. [...] Confiaremos a vida da Igreja, a humanidade inteira e o universo imenso à Realeza de Cristo, para que derrame sua misericórdia, como o
orvalho da manhã, para a construção de uma história fecunda com o compromisso de todos num futuro próximo.” Papa Francisco
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A comunidade católica Santa Luzia realizou pela primeira vez uma festa em honra de sua
padroeira, entre os dias 10 e 13 de dezembro, onde não faltou fé e muita dedicação.
Foto Mara Bernardes

O resultado foi além do esperado. É a
coroação de uma caminhada que teve
início três anos atrás quando o catequista Celso, com seu empenho missionário,
começou a cruzar de barco a distância
entre Paraty e Ponta Grossa. A partir
daí, a lancha Marreco do Sr. Aldo, morador da praia de Engenho se encarregou
de muitas travessias. Depois das turmas
de catequese veio o Círculo Bíblico,
reunindo esse povo costeiro que só
agora, recentemente, ganhou luz
elétrica. O grupo foi se enchendo de fé,
começaram a acontecer algumas
celebrações da Palavra, missas e as
Adorações ao Santíssimo, com presença
marcante da comunidade da Ilha das
Cobras. Ali os Missionários do Santíssimo, como Cezar Costa batizou o grupo,
encontrou chão sedento. Quantas abençoadas adorações se sucederam, tornando esse povo devoto! Assim a
população costeira da Ponta Grossa foi
ganhando força até tornar-se comunidade, com sua coordenação. A igreja viva já
existe e um dia terá sua igreja de

pedras. Poderiam eleger qualquer
santo, mas Santa Luzia foi escolhida e
para mostrar que deveria ser ela a
abençoar aquele lugar, temos uma
historinha: padre Roberto encomendou
uma imagem da santa, grande, majestosa, mas aconteceram imprevistos e
a imagem não chegou. Ao mesmo tempo, Sr. Aldo encontrou em guardados
antigos uma imagem pequena e um
pouco desbotada de um santo desconhecido que logo se soube era Santa
Luzia. Cezar Costa usou de sua habilidade como restaurador e pronto!
Santa Luzia, tão pequena e tão grandiosa, foi conquistando a todos e ganhou
o seu lugar, insubstituível. "É um
sonho que hoje se concretiza, a
realização da festa e a criação desta
comunidade de Santa Luzia" - falou
padre Roberto na tenda armada na
praia do Engenho, na primeira missa
ali realizada. Foi feita a benção dos
olhos, fazendo jus aos dons de Santa
Luzia. E teve também procissão conduzindo o povo devoto ao longo da praia.

O sol brilhava forte como não se via há
muito tempo. E não só a comunidade de
Santa Luzia estava ali, mas muitos
visitantes cativados pela devoção a esta
padroeira. O tríduo teve a participação
da Praia Grande, Ilha do Araújo e Ilha
das Cobras. O dia da festa, além de
missa e procissão seguiu com almoço e
show de prêmios. De encher os olhos de
todos! Viva Santa Luzia!
Mara Bernardes

Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e do teu amor, pois eles existem desde sempre" (Sl 25/24, 6)
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Foto Mara Bernardes

Foto Mara Bernardes

S

anta Luzia, o mundo cristão vos proclamou advogada da luz dos nossos olhos; defendei-nos, pois, de toda moléstia que
possa prejudicar a nossa vista. Alcançai-nos a luz sobrenatural da fé, esperança e caridade para que nos desapeguemos das
coisas materiais e terrestres e tenhamos a força para vencer o inimigo e assim possamos completar-vos na glória celeste. Amém.

Crescer Rumo à Maturidade em Cristo (Ef 4,13).
Inscrições abertas para Catequese 2016 em toda a Paróquia.
Quem ainda não recebeu o Sacramento do Batismo, Eucaristia e
Crisma, pode se informar e fazer a inscrição na sua Comunidade.
As inscrições podem ser feitas após as missas com os catequistas
até o final do mês de janeiro. Os encontros, com previsão de início
em fevereiro, acontecem uma vez por semana. Podem se inscrever
jovens que completarem 15 anos até o final do mês de outubro/2016
(idade mínima para receber a Crisma).
Para informações e inscrições da catequese da Comunidade do
Centro, procurar os catequistas Cristina e Valdemar.

“Cada Igreja em particular estará diretamente envolvida na vivência desse Ano Santo como um momento
extraordinário de graça e renovação espiritual. como sinal visível da comunhão da Igreja inteira”. Papa Francisco
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Foto Eliane Guimarães

Asilo São Vicente de Paulo, recanto de Paz e de Luz. Lá já chegou a Festa de Natal, do nosso Menino Jesus!

C

omo sempre o Asilo abre suas
portas para celebramos juntos
uma missa em ação de graças pelo ano que
está terminando e nos prepararmos para a
vinda do nosso Salvador.
Com uma colorida e harmoniosa decoração,
todos se confraternizam logo após a celebração, com música, ciranda e um delicioso
lanche.
Um Santo Natal para todos que se juntam aos
nossos irmãos internos, seja trabalhando ou
apoiando!

Eliane Guimarães

“Os que desejam realmente seguir as máximas de Cristo devem ter em grande conta a simplicidade.
A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos.” (São Vicente de Paulo)

O

lhando a Sagrada Família, Jesus,
Maria e José, saibamos fazer a
partilha dos gestos de amor e de fé.
Maria, Mãe santa e esposa exemplar, José,
pai zeloso voltado ao seu lar. Jesus, Filho
amado em missão de salvar, caminhos
distintos, num só caminhar.
Maria do Sim e do amor-doação. José,
operário a serviço do pão. Jesus ocupado
com sua missão: três vidas distintas num só
coração.
Se todas as mães em Maria se acharem, e
todos os pais em José se espelharem, se
todos os filhos em Cristo se olharem, serão
mais família, quanto mais se amarem.

Pe. Zezinho, scj

"Deus é amor" (1Jo 4,8.16): afirma-o, pela primeira e única vez em toda a Escritura, o evangelista João. Agora, esse
amor se tornou visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá
gratuitamente”. Papa Francisco

Foto Eliane Guimarães
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N

ão faltaram organização e dedicação,
uma decoração muito bonita e catequética (citações bíblicas, salmos), segurança, além de
diversas brincadeiras, um delicioso almoço e um
grande bolo, na Festa de Natal das Crianças das
famílias assistidas pelos Vicentinos - Conferências
Santa Paulina e São Benedito, no domingo 13 de
dezembro na Igreja São José Operário, na Ilha das

Cobras. E o clima esquentou com as crianças
correndo até o Papai Noel que chegou de
surpresa. Uns disseram que foi pelo telhado, outros
que desceu as escadas, trazendo presentes para
todos.
Uma bonita Festa de Natal exatamente como deve
ser comemorada, com solidariedade, humildade,
fraternidade, união, muita paz e alegria. Boas Festas!

Foto Eliane Guimarães

Eliane Guimarães

“A misericórdia torna a história de Deus com Israel uma história da salvação. O fato de repetir continuamente
"eterna é a sua misericórdia", como faz o Salmo 136 parece querer romper o círculo do espaço e do tempo para
inserir tudo no mistério eterno do amor.” Papa Francisco
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Representantes das comunidades participaram, dia 6 de dezembro, da XII Assembleia Paroquial,
conduzida pelo pároco, padre Roberto, na igreja Matriz.

N

a primeira parte foram apresentadas as
conquistas e as dificuldades enfrentadas ao
longo do ano, enumeradas pelas comunidades. A reabertura da igreja do Rosário e da igreja Santa Rita, a chegada
da nova imagem de Nossa Senhora dos Remédios na
igreja do Corumbê, e a ordenação do padre Luis Carlos
Zotesso foram alguns dos destaques de 2015. A paróquia
também viu crescer alguns movimentos durante o ano
como a Missão Enchei-vos; o Arrastão da Fé e os
Missionários do Santíssimo. O padre Luis Carlos falou
sobre o IV Plano Pastoral Diocesano, que trará novidades
para a atuação dos fiéis no próximo ano. Partindo do tema
“Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos”, teve
início a segunda parte da reunião. Utilizando-se do perfil

de sete servos de Deus, futuros santos brasileiros – como
dom Helder Câmara, Nhá Chica, Irmã Dulce, Adílio Daronch,
Odetinha, Francisco Victor, Guido Schaffer – a assembleia
foi dividida em sete grupos para votar a prioridade a ser
desenvolvida na paróquia em 2016. Por quase unanimidade
elegeu-se “Formação nas comunidades”, abrangendo as
mais diversas pastorais. Os grupos também indicaram
nomes de novos membros a serem inseridos no Conselho
Pastoral Paroquial.
A reunião foi iniciada com a Santa Missa e encerrada com
Adoração ao Santíssimo, quando todos os presentes
fizeram a entrega do crachá de trabalho diante de Jesus
Eucarístico
.

Mara Bernardes

Foto Mara Bernardes

Foto Milton Netto

Foto Mara Bernardes

“Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” Mc 10,44

“...Quanto desejo que os anos futuros sejam permeados de misericórdia para ir ao encontro de todas
as pessoas levando-lhes a bondade e a ternura de Deus! “ Papa Francisco
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Foto: Milton Netto

Da esquerda para direita - Dom Luiz Henrique, Dom Orani,
Dom Edney, Dom Ubiratan e Dom Nelson

Comunidade São João Batista e Nossa Senhora do Carmo da Jabaquara foi agraciada no último dia da
novena de Natal e confraternização, com a bênção de nove padres vindos do Rio de Janeiro
(Arquidiocese de Niterói, Vicariato de Alcântara) que celebraram juntos uma missa em sua Capela.

Mesmo a Capela sendo pequena, mas
grande no acolhimento, os nove padres
ficaram todos no presbitério e foi muita
emoção. Uma noite abençoada e um
grande presente de Natal para a Comunidade, pois todos nós somos Igreja de
Cristo que renascerá em todos os
corações neste Natal! Que Deus os
abençoe!

Foto: Eliane Guimarães

A

Foto: Eliane Guimarães

N

o dia 11, Dom Ubiratan, bispo diocesano, esteve
em visita a nossa cidade pela ocasião da
confraternização dos bispos da Regional, acompanhado por Dom Orani Tempesta - Cardeal Arcebispo da
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Luiz
Henrique - bispo auxiliar, Dom Edney de Nova Friburgo
e Dom Nelson Francelino de Valença.
Os bispos fizeram uma visita guiada pelo centro
histórico, conheceram as edificações religiosas
centenárias e o Museu de Arte Sacra, onde puderam
apreciar o acervo sacro pertencente à Paróquia.
A visita foi monitorada pelo Historiador Marcell Costa
Moraes, e no decorrer da programação pelo Pe. Luis
Carlos, Vigário Paroquial,
Dom José Ubiratan celebrou missa na Capelinha
de Nossa Senhora das Dores, concelebrada por
Pe. Luis Carlos e liturgia da Irmandade de Nossa
Senhora das Dores. No final, todos se reuniram para
foto marcando a visita.

Eliane Guimarães

“Digamos sempre obrigado a Deus, antes de mais nada pela sua paciência e misericórdia“ Papa Francisco
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Na Capela de Santa Cruz da Generozza...

A

conteceu no dia oito de dezembro, dia em que
a Igreja celebra a Solenidade da Imaculada
Conceição de Nossa Senhora, a Santa Missa que foi
presidida pelo Padre Paulo Tadeu da Arquidiocese de
Aparecida/SP, que contou ainda com a participação de um
grupo de animação formado por três integrantes da
centenária Paróquia de Santo Antônio da Prata de Nova
Iguaçu – RJ. Maria Tereza Alexandre, Monique Lino e
Adriana dos Reis, as duas últimas integrantes são consagradas a Virgem Maria pelo método de São Luís Maria
Grignion de Montfort, consagração conhecida como
“Escravas de Maria”.
Apesar da chuva fina que se alternou no decorrer da celebração, que contou com o Ofício da Imaculada, levantamento do Mastro votivo de Nossa Senhora da Conceição e

Celebração Eucarística, os fiéis permaneceram em clima
festivo e de oração.
Ao término da celebração, foi inaugurada a exposição
intitulada “O Divino Infante” no espaço de exposições Jones
Costa, anexo à capela, onde os participantes tiveram a
oportunidade de admirar algumas imagens do Menino
Jesus, dos séculos XIX, XX e XXI, oriundas do acervo da
capela e de coleções particulares, além da exposição de
outras peças ligadas ao tema. Esta exposição foi um dos
primeiros eventos organizado pelo grupo de amigos
intitulados “Amigos da Santa Cruz”, grupo este que tem
como objetivo difundir a devoção a Santa Cruz de Jesus e
as Almas, ajudar na manutenção da capela e de seu acervo
artístico, além de promover ações voltadas à preservação
das tradições religiosas e culturais, sobretudo as de
cunho popular.

Fotos: Mara Bernardes

Fotos: Mara Bernardes

Marcell Costa Moraes

“O Jubileu da Misericórdia lembra-nos que Deus nos espera de braços abertos, como faz o pai com o
filho pródigo“ Papa Francisco
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Fotos: Eliane Guimarães

D

ando continuidade as homenagens a Nossa Senhora da Conceição tivemos ainda Missa
Festiva nas Comunidades: Ilha das Cobras, Barra Grande e Paraty Mirim.

Na Ilha das Cobras...

C

om o tema “A exemplo de Maria, animados pela Fé,
sejamos promotores da vida”, a Comunidade São
José Operário da Ilha das Cobras homenageou Nossa Senhora, de 3 a 6 de dezembro, com a participação das comunidades: São João Batista do Jabaquara, Sagrada Família do
Condado e Santa Luzia da Ponta Grossa. No domingo dia 6, foi
celebrada a Santa Missa solene com a Primeira Comunhão de
8 crianças, preparadas pela catequista Sandra. Após a missa
foi apresentada a comissão para 2016 formada pelas
senhoras da comunidade.

A festa de Nossa Senhora da Conceição da Ilha das Cobras
deu início em 1990 com a Irmandade de Nossa Senhora da
Conceição, com uma grande participação de crianças. A
imagem da Santa foi doada por Dona Aparecida Coupê e por
sua filha Sirlei Coupê. A festa era celebrada com a novena,
mas atualmente passou a ser celebrada com o tríduo,
Cezar Costa

Na Barra Grande
Novena de 29/11 a 07/12

No Paraty Mirim
Tríduo - de 10/12 a 12/12

“Na festa da Imaculada Conceição, terei a alegria de abrir a Porta Santa. Será então uma Porta da Misericórdia, em que
qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperança.“ Papa Francisco
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Dezembro/15
Missa de Natal :
 Dia 24 - Igreja Matriz - 20h
Ilha das Cobras - 20h
Barra Grande - 20h
 Dia 25 - Igreja Matriz - 20h
Ilha das Cobras - 20h
Tarituba - 20h
 Dia 27 - Festa da Sagrada Família no Condado - 20h
Ilha das Cobras - 20h
Tarituba - 20h
 Dia 31 - Igreja Matriz - 20h
Ilha das Cobras - 20h
Praia Grande - 20h

A

Janeiro/16
Dia 1º - Missa na Igreja do Rosário - 20h
Laranjeiras - 19h30m
Tarituba - 20h
 Dia 20 - Festa de São Sebastião no Pouso
da Cajaíba - 10h
 Dia 31 - Festa de Nossa Sra. dos Navegantes na
Praia Grande - 19h


Participe das festividades
em nossas comunidades!

Secretaria da Paróquia ficará fechada
para atendimento por um período de
20 dias, de 11 de Janeiro à 01 de
fevereiro.

COLABORE COM OS VICENTINOS

LOJINHA DA PAXTUR
Igreja Matriz - Centro Histórico
Lá você encontra: CDs, imagens de santos, cartões, velas,
presépios e muito mais.

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.

Aberta de segunda a sábado.

Seja solidário!

Que a prática do Dízimo e sua devolução seja um
gesto de fé e de amor. A Pastoral do Dízimo se sente
imensamente feliz neste Natal por ter você Dizimista
ao nosso lado. Sabemos que temos muito a semear,
um ano novo se inicia e com ele todas as suas
expectativas, suas surpresas, seus espinhos, mas
também suas rosas e seus perfumes. O terreno que
nos espera é longo e muitas vezes pedregoso, por
isso temos que semear com toda disposição e nunca
deixar de rega-lo, a fim de que os frutos sejam bons
e abundantes. Seja FIEL no seu Dízimo. Um Feliz
Natal e um 2016 cheio de realizações!
Pastoral do Dízimo

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 a Boa Nova a
toda criatura” Mc 16,15

