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passar diante da Igreja do Rosário já pode ver: foi erguido o mastro que anuncia a festa de Nossa Senhora
Q uem
do Rosário e São Benedito, que será realizada entre os dias 6 e 15 de novembro. Veja a programação na página 07

E as obras continuam...
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Um grande número de fiéis
comemorou o dia de São
Francisco de Assis
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Padroeira do Brasil é exaltada
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Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Paraty/RJ - www.igrejaparati.com.br

2 | O CAMINHO | Outubro 2015

EDITORIAL

O

utubro, mês de Santa Teresinha,
São Francisco, São Benedito,
Nossa Senhora do Rosário... Festa da
padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida! Como não se encantar com
este mês que, a exemplo dos seus
santos missionários, nos chama ao
serviço e a tarefa de sair e evangelizar? "O que me anima mais a proclamar a urgência da evangelização
missionária é que ela constitui o

primeiro serviço que a Igreja pode
prestar ao homem e a humanidade
inteira, no mundo de hoje." As palavras são do santo Papa João Paulo II
na carta encíclica Redemptoris Missio
(A realidade permanente do mandato
missionário) onde ele continua: "De
fato a missão renova a igreja, revigora a sua fé e identidade, dá-lhe novo
entusiasmo e nova motivação." Assim,
nesta nova edição do Caminho decidi-

mos pelo tema central das missões,
nos mais diferentes aspectos. Nas
festas da paróquia, envio de coroinhas
e pastorinhas, com os jovens que se
preparam para a crisma, nas obras
em andamento nas comunidades.
Todos com a missão de servir, como
diz padre Luis na sua reflexão. E
concluímos com são João Paulo II:
"É dando a fé que ela se fortalece..."
Boa 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:
Nas Ondas da Fé
Sete Anos no Ar

Pascom Paraty

www.igrejaparati.com.br

pascomparaty@
hotmail.com

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

EXPEDIENTE

PASCOM - PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Informativo da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios
Diocese de Itaguaí/RJ
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

Praça Monsenhor Hélio Pires s/nº - Paraty/RJ
CEP: 23970-000 Tel: (24) 3371.1467
Coordenação: Padre Roberto Carlos Pereira
Colaboradores desta edição: Mara Bernardes, Eliane
Guimarães, Pe. Luis Carlos Zotesso, Renata Lara, Nestor
Gama e Edson José de Oliveira.
Edição e diagramação: Mônica M. Marques
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Por Padre Luis Carlos Zotesso

N

este mês de outubro a Igreja nos convida a refletir
sobre o que é ser missionário. Há muito tempo já
quebramos o tabu de que o missionário é apenas aquele
que deixa sua terra natal, seu estado, seu país e sua família
e vai para outras terras. Tão pouco ser missionário referese a padres, consagrados e consagradas, mas todos os
batizados são marcados em seu batismo com o selo
missionário. Somos chamados pelo tema e lema deste ano
a SERVIR, e isto é para toda Igreja. Somos convidados em
nosso lar, nosso bairro, cidade, em nossa comunidade e
paróquia a ir ao encontro e a servir aqueles que mais
necessitam da PALAVRA de Deus.
O Papa Francisco, em sua carta encíclica A Alegria do
Evangelho, retoma o documento de Aparecida: “Na doação,
a vida se fortalece; e se enfraquece no comodismo e no
isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os
que deixam a segurança da margem e se aproximam pela
missão de comunicar a vida aos demais” (EG 10). Somos
chamados a acreditar no evangelho que nos diz: " Aquele
que é capaz de deixar tudo ganhará cem vezes mais". E não
se deixa tudo pensando na recompensa, mas sim na alegria
de se dar, ajudando muitos a encontrar a vida eterna. Como
afirma o papa, é preciso ser uma Igreja “em saída”, ir ao
encontro de todos os que mais precisam ouvir, sentir,
tocar neste Cristo que é o primeiro missionário porque
serve doando a própria vida.
Somos convidados a olhar os sinais de Deus em nosso
meio, como o milagre da aparição de Nossa Senhora
Aparecida, que no último dia 12 celebramos solenemente.
Esta ação de Deus, que é viva em nosso meio nos dias de
hoje, não é passado registrado em escritos, mas é escritos
registrados que se torna visível em nossa realidade hoje.
Jesus sai de Nazaré com os seus e vai ao encontro de sua
missão. Maria continua a ser missionária indo às nações de
forma simples, mas eficaz para que todos possamos nos
reencontrar com nosso compromisso batismal.

E nossa paróquia continua a testemunhar esta
Igreja “em saída”. Continuamos a missão de “iluminar,
abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar” (EG 273),
em todas nossas comunidades. Porém, temos que ir
além dos nossos bairros, porque eles crescem, enquanto outros bairros nascem. Já temos duas missões
precisando de cada um de nós, a de Santa Luzia e no
bairro de São Gonçalo; também estamos em campanha
missionária de construção da Igreja da Comunidade da
Barra Grande, fora tantos outros projetos que se faz
necessário realizar. Precisamos, porém, de mais braços,
pernas e bocas consagrados ao serviço do Reino de
Deus.
Que possamos dizer nosso SIM e servir com amor,
colocando dons e talentos à disposição de todos os que
deles necessitam. Leva-me Senhor para onde mais de
mim Tu precisas!

“Para pregar a Paz, primeiro você deve ter a Paz dentro de você. Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz.”
(São Francisco de Assis)
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Foto Mara Bernardes

Nossa Senhora da Conceição Aparecida conta com fiéis devotos também em Paraty.
E como são numerosos os filhos de Maria, como são cheios de zelo e amor!

Um

Várias são as igrejas que mantém seu
culto entre nós (Corisco, Graúna e São
Roque) mas é na comunidade da
Mangueira que Nossa Senhora
Aparecida ganha o título de padroeira.
Por tamanha importância, foi homenageada com novena e ladainha, celebrada por comunidades convidadas,
ganhou flores, cantos e orações, até
chegar o dia da festa quando foi
conduzida por terra e por canoa rio
afora, para relembrar sua história de
origem, que remonta ao ano de 1717.

Naqueles dias, encontrar a imagem
quebrada e perdida dentro do rio,
levou conforto e esperança ao povo
pobre e escravizado, e desde então os
repetitivos milagres comprovam sua
poderosa intercessão. Orar diante da
Mãe é o caminho mais curto ao coração do filho. Sem dúvida nenhuma,
onde está presente Jesus, ali Maria
também está.
Viva a mãe de Deus e nossa mãe,
a Senhora Aparecida!

Por Mara Bernardes
Foto Mara Bernardes

povo de fé, que na manhã de
12 de outubro fez questão de lhe prestar
homenagem, participando de missa e procissão em seu louvor. O delicado andor
com a imagem da Senhora Aparecida foi
levado da igreja São José Operário, da
Ilha das Cobras, até a Mangueira, por fieis
e por pescadores, por terra e pelas
águas. Chegando lá, a banda Santa Cecília
tocou o Hino Nacional, dando início à
missa solene celebrada pelo padre Luis,
que se referiu à especial devoção que o
povo brasileiro tem por ela.

“O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtém três grandes privilégios:
onipotência sem poder; embriaguez sem vinho e vida sem morte.” (São Francisco de Assis)

Foto Mara Bernardes

Foto Eliane Guimarães
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Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus

Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros
benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao
número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar
dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés,
consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor
que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre
vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu
coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.
Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado
deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolheime debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas
necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha
morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa
intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que,
servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e
dar-vos graças no céu, por toda eternidade. Assim seja”

“Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras.” (São Francisco de Assis)
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A

Foto Mara Bernardes

igreja de Nossa Senhora da Penha, na
Comunidade do Taquari ficou em reforma por
mais de dois meses, correndo com as obras para
estar bonita durante a festa da padroeira, entre os
dias 29 de outubro e 8 de novembro. Trocou piso
do salão, altar e capela do Santíssimo, recebeu
pintura e modificou azulejo dos banheiros. Os
bancos foram lixados e parecem novos; cortinas,
tecidos, tudo bem cuidado e renovado. Os festeiros
se uniram à comunidade para que a Festa de Nossa
Senhora da Penha traga alegria, paz e promova a
união de todos. Ainda passa por finalização, faltam
alguns detalhes, mas todos se mostram animados.
A novena começará dia 29 de outubro com missa e envio de coroinhas e pastorinhas. No encerramento da parte litúrgica,
dia 8 de novembro, terá procissão e missa solene. O domingo inclui atividade o dia inteiro, com almoço, show de prêmios
e apresentações musicais. As cartelas já estão sendo vendidas na comunidade.

Pe. Luis e Pe. Milton visitando a obra

T

ambém a igreja de Barra Grande está em obras.
Na verdade, é uma nova igreja que está sendo
construída, para abrigar a que no futuro será a
Paróquia Nossa Senhora da Conceição. O projeto
é grandioso e todos são chamados a cooperar, partici-

pando da campanha do cimento e cal que está sendo
realizada nesta fase. Passe na secretaria da paróquia
que fica na Igreja do Rosário e faça sua doação,
ou entregue diretamente na obra. Todos serão
beneficiados.
Por Mara Bernardes

Comece a fazer o que é necessário, logo estarás fazendo o possível… e, perceberás que estarás fazendo o impossível… (São Francisco de Assis)
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passar diante da Igreja do Rosário já pode ver: foi erguido o
Q uem
mastro que anuncia a festa de Nossa Senhora do Rosário e São

Benedito, que será realizada entre os dias 6 e 15 de novembro. Os
festeiros e comissão estavam felizes e emocionados quando no domingo,
11 de outubro, carregaram em procissão o mastro que volta a ser
elevado diante da sua igreja. Este ano a festa terá um sabor especial
porque será realizada novamente em casa, depois de quatro anos de
ausência, período em que ela estava sendo restaurada.

Os festeiros, Inácia, Edinho, Andréia e Roberta, e sua comissão
agradecem aos que colaboram para a realização da festa e avisam que
estão vendendo o rifão com 28 prêmios que deve correr no dia 14 de
novembro, durante o programa Nas Ondas da Fé, na rádio Nova FM,
conduzido por padre Roberto.
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Foto Mara Bernardes

Foto Mara Bernardes

Um grande número de fiéis comemorou o dia de São Francisco de Assis na comunidade da Chácara.

Foto Eliane Guimarães

A

chuva impediu a procissão nas ruas, mas não faltou fé e devoção
durante a Santa Missa realizada na manhã de domingo, 4 de
outubro. O grupo de oração Jesus é Paraty fez a animação,
cantando os feitos do santo enquanto padre Luis refletiu sobre o pedido de
Jesus a Francisco: "Reconstrói a minha igreja". Pensando tratar-se da
igreja de pedra, Francisco dedicou-se a tarefa árdua, mas uma vez pronta, a
igreja ruiu. Foi quando ele entendeu a extensão do pedido: reconstruir a
Igreja humana. " Hoje também somos chamados a trocar corações de pedra
por corações humanos. A testemunharmos o Amor" - disse Pe. Luis.
O tríduo a São Francisco, entre os dias 1 e 3, destacou o dia de Santa
Teresinha, dos Santos Anjos e contou com a participação do Apostolado da
Oração, na sexta-feira do Sagrado Coração. Paz e bem!

Por Mara Bernardes

A

cada final de ano que se aproxima,
repetem-se as cerimônias: comunidades
fazem o envio de novos coroinhas e pastorinhas e
as catequistas apresentam as crianças que foram
preparadas para batismo e receber a Primeira
Eucaristia. Também é no mês de outubro que nosso
bispo, dom José Ubiratan nos visita para realizar a
Crisma de jovens e adultos da paróquia. Este ano
serão 143 que receberão o sacramento nos dias 23
e 24, na igreja Matriz. Neste domingo, dia 18, eles
participam do retiro, que finaliza o tempo de preparação, tornando-os aptos para serem crismados.
Grupo de crismandos da comunidade do Centro
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C

rianças se vestiram de Maria e santos para
coroar Nossa Senhora como rainha, na
missa de abertura da novena em preparação a festa de
Santa Cruz e Nossa Senhora da Conceição, na comunidade
da Várzea. Ali estavam representadas Nossa Senhora
Aparecida, de Fátima, Desatadora de Nós, Santa Rita,
Santa Teresinha, Santo Antônio e São João Batista, para
alegria e gratidão dos devotos. Nossa Senhora foi também
homenageada por crianças vestidas de anjos da comunidade do Pantanal e outras 8 crianças foram enviadas
como coroinhas e pastorinhas, fortalecendo a liturgia da
Várzea. A festa começou dia 9 de outubro com encerramento dia 18, com missa e procissão, show de calouros,
apresentações musicais, corrida rústica, feijoada e show
de prêmios estão previstos para o final de semana.

A

comunidade de Santa Cruz da Graúna
comemorou o dia de Nossa Senhora
Aparecida, em 12 de outubro, com a santa missa,
onde seis crianças receberam pela primeira vez o
sacramento da comunhão. Logo após foi realizada
uma procissão até a residência de Ademir e
Solange, quando o casal cumpriu mais uma vez sua
promessa de oferecer uma festa para as crianças,
com muitos doces.

Foto Renata Lara

Por Nestor Gama

Por Renata Lara
Quem ler e entender o Evangelho em Espírito e Verdade, encontrará nele Deus e o céu, os Anjos e o próprio paraíso, tudo a
nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte, para recebermos o prêmio da felicidade. (São Francisco de Assis)
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As

comunidades da paróquia já realizam eleições
para novos coordenadores, que devem ser feitas
até 10 de novembro. Os eleitos escolhem os vicecoordenadores e ambos irão atuar durante dois anos a
partir de primeiro de janeiro. A apresentação dos novos
representantes das comunidades será feita durante a
Assembleia Paroquial no dia seis de dezembro.
“Quem quiser ser o primeiro seja o servo de todos” Mc 10,44

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.

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!

VAI ACONTECER... Fiquem atentos na agenda paroquial
Outubro e Novembro


De 29/10 a 08/11 - Festa de Nossa Sra. da Penha no Taquari



Dia 02 - FINADOS - Missa: 8h e 19h30m na Igreja do Rosário e 19h30m

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.

na Comunidade do Taquari


De 06 a 15 - Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito



De 15 a 21 - Cerco de Jericó na Comunidade do Corisco



De 19 a 28 - Festa de Nossa Senhora das Graças no Patrimônio



Dia 29/11 a 08/12 - Festa da Imaculada Conceição na Barra Grande
Participe das festividades em nossas comunidades!

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
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