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DIOCESANA

Agora nos 
canais
4 net 

e 40 UHF
TODOS OS 

DOMINGOS, ÀS 
11H15, A “VOZ DO 

PASTOR” COM A 
PARTICIPAÇÃO DO 
BISPO DIOCESANO 

DOM JACYR 
FRANCISCO 

BRAIDO

Explicação dos símbolos presentes no logotipo do Ano da Fé: 
num campo quadrado e com a borda, encontra-se representada a Nau, 
imagem da Igreja, que navega sobre água sutilmente esboçadas no grá-
fi co, cujo mastro principal é uma Cruz que iça as velas que, com sinais 
dinâmicos, realizam o Trigrama de Cristo. No fundo das velas, o Sol, que 
associado ao Trigrama, remete à Eucaristia.

DIOCESANA


VAMOS DIVULGAR
O ANO DA FÉ
Após ler esta Edição do Jor-
nal Presença Diocesana, 
recorte o quadro ao lado, 
coloque-o no mostruário de 
sua comunidade, nas salas 
de catequese e reuniões. 
Se possível, leve também 
para o comércio, consultó-
rios médicos e em outros 
locais que puder afi xar. 
Mas atenção: não cole em 
postes, muros, ou locais 
públicos. 
Com esse simples gesto você  
estará ajudando a divulgar o 
“Ano da Fé”.
Acompanhe as atividades 
do Ano da Fé na Diocese de 
Santos pelo site www.dioce-
sedesantos.com.br ou pelo 
facebook: www.facebook.
com/diocesedesantos.

DIA 25 DE NOVEMBRO ÀS 9H NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM SV

“Na Festa de Cristo Rei vamos incentivar o aprofundamento da Palavra de Deus, com base na Exortação Apostólica Pós-
Sinodal "VERBUM DOMINI", que o Santo Padre dirige ao episcopado, clero, pessoas consagradas e fi éis leigos sobre "A PALAVRA 
DE DEUS NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA", pois "A Palavra do Senhor permanece para sempre" (1Pd 1,25)” - Mensagem 
de Dom Jacyr Braido, à pág. 3.
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Conhecer a história de Santos 
de forma didática e ilustrada. 
Esta é a proposta do Alma-
naque Santista, do jornalista  
Sergio William, que conta 
com dois capítulos sobre 
a história das religiões na 
Cidade.

A história contada no 
Almanaque Santista

Mensagem 
do Sínodo 
dos bispos 
reforça a 
colegialidade

Catedral
tem lóculos
à venda
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Começa 
formação 
para a CF 2013

Terço
dos Homens 
cresce na 
Diocese

Cripta da Catedral tem 
estrutura para receber as 
urnas funerárias Confi ra relação dos Grupos

Encontros de formação se-
rão realizados por Região 
Pastoral

UniSantos 
vence prêmio 
‘Comunidade 
em Ação’
“Sabor de Esperança” é o 
projeto vencedor

Vem aí o Dia
do Coroinha II

P. 9

O evento está sendo organi-
zado pelo Seminário S. José.
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SÍNODO DOS BISPOS

Mensagem final do Sínodo dos Bispos
CRB-NÚCLEO SANTOS

Irmãs de São José celebram 200 
anos da fundação de Chambéry

Era 02 de agosto de 1812 
quando Madre Saint Jean 
B. Marcoux e outras duas 
Irmãs chegaram a Chambéry, 
departamento da Savoia, 
França, para dedicarem-se 
ao “caro próximo”: doentes, 
feridos, desalojados e órfãos. 
Elas enfrentaram dificul-
dades, imprevistos, árduas 
horas de trabalho, também 
tiveram alegrias e conquistas 
ao longo do caminho. Vive-
ram o carisma de Unidade na 
sua totalidade. Confi rmando 
ser obra do desígnio divino, 
a Congregação tornou-se 
independente de Lyon  al-
guns anos mais tarde, enviou 
Irmãs para fundar outros 
ramos e espalhou-se pelos 
cinco continentes.

Chambéry é a casa mãe 
das Irmãs de São José, que 
hoje estão espalhadas por 
todo o Brasil e de forma 
muito especial na cidade de 
Santos. Irmãs missionárias 
atuando no Colégio São José. 

Em unidade com nossas 
Irmãs francesas, que com 

Desperta tua fé!
No dia 11 de outubro 

deste ano de 2012 iniciamos 
na Igreja Católica a celebra-
ção do “Ano da fé”, quando 
nosso Papa Bento XVI, com 
grande inspiração divina, 
nos convida a refl etir a ne-
cessidade de uma vivência 
mais radical da nossa fé 
cristã em comemoração ao 
cinquentenário do Concílio 
Vaticano II, iniciado na mes-
ma data do ano de 1962. “A 
crise da Igreja na Europa é a 
crise da fé”, afi rma o Sumo 
Pontífice em seu discurso 
aos Cardeais e membros da 
Cúria Romana no dia 22 de 
dezembro de 2011.

A Vida Consagrada, a 
vocação religiosa na Igreja 
e no mundo, por sua vez, 
só tem sentido a partir da 
fé no Mistério do Deus de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 
Ele é a razão de ser da pes-
soa religiosa, consagrada. 

Entre outras peculiari-
dades, a vocação religiosa 
nitidamente se caracte-
riza pela vida comum, a 
vida em fraternidade. São 
Francisco de Assis afi rma 
em seu Testamento (4,14) 
o chamado divino à Vida 
em Fraternidade: “E de-
pois que o Senhor me deu 
irmãos ninguém me mos-
trou o que devia fazer, mas 
o Altíssimo mesmo me 
revelou que eu devia viver 
segundo a forma do santo 
Evangelho”. A vida frater-
na é, portanto, um dom de 
Deus. Mas podemos nos 
perguntar: É possível Vida 
em Fraternidade sem fé?

Recordo-me que duran-
te o Tempo da Formação 
Inicial na Ordem dos Fra-
des Menores, por diversas 
vezes, o nosso Ministro 
Geral, Frei José Rodríguez 
Carballo, comentou que nas 
pesquisas da Ordem sobre o 
egresso dos irmãos, o fator 
determinante na maioria 
dos casos era uma ‘crise de 
fé’. A pessoa que deixa de 
cultivar a oração, o collo-
quium, a conversa íntima 
com o Senhor, vai perdendo 
suas forças. A vida religiosa 
vai perdendo sentido. A 
partir daí a convivência fra-
terna também pode perder 
sua razão de ser...

Creio que ele foi muito 
feliz em partilhar a cons-
tatação desse fato, e nós 
também o somos ao po-
der nos conscientizar do 
mesmo. Para muito além 
das experiências ou vivên-
cias de uma autêntica Vida 
Fraterna, muitas irmãs e 

irmãos na vida religiosa 
consagrada experimentam 
a incompreensão mútua na 
vida em fraternidade: ir-
mãos que não se entendem 
mais, que se isolam, que se 
desprezam e ignoram, que 
não buscam conversão; 
irmãs e irmãos que vivem 
angustiados.

Jesus também passou 
por certa situação de angús-
tia: “Meu Pai, se é possível, 
afaste-se de mim este cá-
lice... (Mt 26,39)”. Não há 
dúvidas de que essa é uma 
situação muito difícil para 
toda a comunidade/frater-
nidade e também o povo de 
Deus quando seus mem-
bros não transparecem a 
alegria de uma convivência 
autenticamente fraterna.

Aqueles que convi-
viam na presença de Jesus 
testemunhando o poder 
transformador de sua for-
ça também sentiram medo 
durante as tempestades 
da vida: “Mestre, não te 
importa que nós mor-
ramos?... Depois Jesus 
perguntou aos discípulos: 
‘Por que vocês são tão me-
drosos? Vocês ainda não 
tem fé?’” (Mc 4,38.40). O 
medo é próprio do huma-
no, também a angústia, o 
desespero. E muitas vezes 
gritamos desesperados 
como aqueles mesmos 
discípulos de Jesus. 

O Senhor, por sua vez, 
age acalmando a fúria da 
tempestade e nos inter-
pelando a ter coragem, 
purificar e despertar a 
fé. Sua Palavra tem força 
transformadora.

(Continua na próxima 
edição).

Frei Alessandro Dias do 
Nascimento, OFM.

Santuário de Santo Antô-
nio do Valongo

Os responsáveis adultos 
de (arqui)dioceses, movi-
mentos, congregações, co-
munidades, pastorais e or-
ganismos que trabalham 
com juventude terão um mo-
mento único de comunhão e 
diálogo sobre a evangelização 
dos jovens no Brasil. De 29 de 
novembro a 2 de dezembro 
de 2012, em Brasília (DF), 
acontecerá o Encontro Na-
cional de Assessores da Pas-
toral Juvenil, promovido pela 
Comissão para a Juventude 
da CNBB.

Tendo em vista o objetivo 
de contribuir com os assesso-
res na missão de acompanhar 
os jovens na educação da fé, 
são convidados apenas os 
responsáveis adultos de cada 
uma dessas expressões que 
trabalham com juventude.

O tema do evento - “A Ju-
ventude no Ano da Fé” – foi 
escolhido dentro da proposta 
do "Ano da Fé”, convocado 
pelo Papa Bento XVI e que 
terá início em todo mundo 
nesta quinta, dia 11.

“A Jornada Mundial da 
Juventude faz parte do ca-
lendário para o Ano da Fé. 
Portanto, vemos a atenção 

Momentos finais do Sí-
nodo dos Bispos sobre a 
Nova Evangelização, que se 
encerra no sábado, 27/10, no 
Vaticano. O penúltimo dia foi 
de intenso trabalho para os 
padres sinodais, na presença 
do Santo Padre. Pela manhã, 
os participantes aprovaram 
a Mensagem do Sínodo dos 
Bispos para o Povo de Deus, 
na conclusão da 13ª Assem-
bleia Geral. O texto foi apre-
sentado ao público na Sala 
de Imprensa da Santa Sé, em 
coletiva de imprensa.

Participaram da coletiva o 
Presidente da Comissão para 
a Mensagem, Card. Giuseppe 
Betori, o Secretário Especial, 
Dom Pierre Marie Carré, o 
Diretor da Sala de Impren-
sa, Pe. Federico Lombardi, 
e mais dois membros da 
Comissão.

No texto, divido em 14 
pontos, os padres sinodais 
afi rmam que conduzir os ho-
mens e as mulheres do nosso 
tempo a Jesus é uma urgên-
cia que diz respeito a todas as 
regiões do mundo, de antiga 
e recente evangelização. Não 
se trata de recomeçar do 
zero, mas de inserir-se num 
longo caminho de proclama-
ção do Evangelho que, desde 
os primeiros séculos da era 
cristã até hoje, percorreu a 
História e edifi cou comuni-
dades de fiéis em todas as 
partes do mundo, fruto da 
dedicação de missionários e 
de mártires.

Caminho que começa com 
o encontro pessoal com Jesus 
Cristo e com a escuta das Es-
crituras. “Para evangelizar o 
mundo, a Igreja deve, antes 
de tudo, colocar-se à escuta 
da Palavra”, escrevem os 
Padres sinodais, ou seja, o 
convite a evangelizar se tra-
duz num apelo à conversão, 
a começar por nós mesmos.

Os Bispos apontam como 
lugar natural da primeira 
evangelização a família, que 
desempenha um papel fun-
damental para a transmis-
são da fé. Diante das crises 

pelas quais passa essa célula 
fundamental da sociedade, 
com inúmeros laços matri-
moniais que se desfazem, os 
Padres Sinodais se dirigem 
diretamente às famílias de 
todo o mundo, para dizer 
que o amor do Senhor não 
abandona ninguém, que tam-
bém a Igreja as ama e é casa 
acolhedora para todos.

Os jovens também são 
destinatários da Mensagem 
do Sínodo, defi nidos “presen-
te e futuro da humanidade e 
da Igreja”. A nova evange-
lização encontra nos jovens 
um campo difícil, mas pro-
missor, como demonstram 
as Jornadas Mundiais da 
Juventude.

Os horizontes da nova 
evangelização são vastos tanto 
quanto o mundo, afi rma o Sí-
nodo, portanto é fundamental 
o diálogo em vários setores: 
com a cultura, a educação, as 
comunicações sociais, a ciên-
cia e a economia. Fundamen-
tal é o diálogo inter-religioso 
que contribua para a paz, re-
jeita o fundamentalismo e 
denuncia a violência contra 
os fiéis, grave violação dos 
Direitos Humanos.

Na última parte, a Men-
sagem se dirige à Igreja em 
cada região do mundo: às 
Igrejas no Oriente, faz votos 
de que possa praticar a fé em 
condições de paz e de liber-
dade religiosa; à Igreja na 
África pede que desenvolva 
a evangelização no encontro 
com as antigas e novas cul-
turas, pedindo aos governos 
que acabem com confl itos e 
violências.

Os cristãos na América 
do Norte, que vivem numa 
cultura com muitas expres-
sões distantes do Evangelho, 
devem priorizar a conversão 
e estarem abertos ao aco-
lhimento de imigrantes e 
refugiados.

Os Padres Sinodais se di-
rigem à América Latina com 
sentimento de gratidão. “Im-
pressiona de modo especial 
como no decorrer dos séculos 
tenha se desenvolvido formas 
de religiosidade popular, de 
serviço da caridade e de diá-
logo com as culturas. Agora, 
diante de muitos desafi os do 
presente, em primeiro lugar 
a pobreza e a violência, a 
Igreja na América Latina e 
no Caribe é exortada a viver 

num estado permanente 
de missão, anunciando o 
Evangelho com esperança e 
alegria, formando comunida-
des de verdadeiros discípulos 
missionários de Jesus Cristo, 
mostrando no empenho de 
seus fi lhos como o Evangelho 
pode ser fonte de uma nova 
sociedade justa e fraterna. 
Também o pluralismo reli-
gioso interroga as Igrejas da 
região e exige um renovado 
anúncio do Evangelho.”

Já a Igreja na Ásia, mes-
mo constituindo uma mino-
ria, muitas vezes às margens 
da sociedade e perseguida, 
é encorajada e exortada à 
firmeza da fé. A Europa, 
marcada por uma seculari-
zação agressiva, é chamada 
a enfrentar difi culdades no 
presente e, diante delas, os 
fieis não devem se abater, 
mas enfrentá-las como um 
desafi o. À Oceania, por fi m, 
se pede que continue pregan-
do o Evangelho.

A Mensagem se conclui 
fazendo votos de que Maria, 
Estrela da nova evangeliza-
ção, ilumine o caminho e faça 
fl orescer o deserto.

(fonte: www.cnbb.orgb.r)

Abertas inscrições para Encontro 
de Responsáveis de Juventude

do Papa com os jovens. Com 
isso, precisamos ajudar os 
assessores adultos que acom-
panham os jovens para que 
estes respondam ao convite 
do Santo Padre a respeito 
do Ano da Fé”, afi rmou o as-
sessor nacional da Comissão 
para Juventude, padre Carlos 
Sávio Costa, ao mencionar a 
proposta para o período que 
se inicia no dia 11 de outubro 
de que seja um momento de 
“autêntica e renovada con-
versão ao Senhor, único Sal-
vador do mundo”, conforme 
destacou o Pontífi ce na Carta 
Apostólica Porto Fidei, pela 
qual proclamou o Ano da Fé.

grande generosidade enviou 
Irmãs missionárias para o 
Brasil, celebramos no dia 
14/10/2012, uma missa fes-
tiva na Capela do Colégio; 
contando com a presença de 
Leigas do Pequeno Projeto, 
Direção Colegiada, alunos e 
pessoas amigas da Congre-
gação de São José e de nosso 
querido Colégio.

Este é um marco na histó-
ria da Congregação das Irmãs 
de São José de Chambéry, 
pois além de celebrar a fi de-
lidade e a bondade de Deus 
aos longos desses 200 anos, 
é momento de refundação e 
de um impulso novo para o 
futuro.

Somos gratas a Deus, 
a Pe. Jean Pierre Médaille 
(fundador da Congregação) e 
as nossas Irmãs antecessoras 
que são luzes a iluminar nos-
sa vida e missão no mundo 
de hoje.

Irmã Sandra Vilela
 Eleutério - ISJ

Saiba mais sobre a 
vocação e missão da Or-
dem dos Frades Menores/
OFM - Encontro Vocacio-
nal – Tel.: (13) 3219-1481

Teve início no dia 30 de 
outubro, a 79ª Reunião Or-
dinária do Conselho Per-
manente (CP) da CNBB. O 
encontro seguiu até o dia 
1º de novembro, com uma 
extensa pauta de trabalho 
para os seus participantes: 
Presidência da entidade, 
Presidentes das Comissões 
Episcopais Pastorais e Es-
peciais e Presidentes dos 17 
Regionais.

O principal ponto de dis-
cussão foi a pauta da 51ª As-
sembleia Geral dos Bispos do 
Brasil, que será realizada em 
abril de 2013, em Aparecida 
(SP). Já a primeira sessão 
da manhã tratou da análise 
de conjuntura do Brasil e do 
mundo, apresentada pelo 
professor Pedro Gontijo, se-
cretário executivo da Comis-
são Brasileira Justiça e Paz, 
organismo vinculado à CNBB.

Os dados do Censo 2010, 
que revelou os números do 
quadro das religiões no Bra-
sil, foram abordados. O se-
cretário geral da CNBB, dom 
Leonardo Steiner, recordou 
que será enviada uma mensa-
gem, pelo Conselho Episco-

Conselho Permanente debate pauta da 
51ª Assembleia Geral dos Bispos da CNBB

pal Pastoral, com a refl exão 
a respeito destes dados, com 
a assessoria do Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento 
(Ibrades).

Também foi apresentado 
um repasse da situação do 
Colégio Pio Brasileiro, de 
Roma. A CNBB prepara-se 
para assumir a direção da 
instituição. O vice-presidente 
da Conferência, dom José Be-
lisário, apresentou aos bispos 
como foi a visita realizada 
pela Presidência ao Colégio, 
bem como à Congregação 
para a Educação Católica. O 
diálogo quanto à transição 
administrativa ocorreu num 
clima de tranquilidade, e 
deverá ser aprofundada na 
próxima Assembleia Geral.

A função do Conselho 
Permanente é orientar e 
acompanhar a atuação da 
CNBB e dos Organismos a ela 
vinculados, além de ser uma 
instância eletiva e delibera-
tiva. A pauta dos encontros 
inclui iniciativas que tratem 
da execução das decisões da 
Assembleia Geral e do pró-
prio Conselho Permanente.

(fonte: www.cnbb.org.
br)

Para o Papa, o Síndo é a expressão visível da colegialidade da Igreja

CNBB
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Papa Bento XVI

Catequese para o Ano da Fé - Introdução
VOZ DO PASTOR

Jesus de Nazaré, crucifi cado e ressuscitado, Salvador do mundo, que está sentado à direita do Pai e é Juiz dos vivos e dos mortos

MENSAGEM DO BISPO EDITORIAL

Ano da Fé - Encontro com uma pessoa: Jesus Cristo!

D. Jacyr Francisco 
Braido,CS 

Bispo Diocesano 
de Santos

(Audiência Geral do Papa 
Bento XVI do dia 17 de outu-
bro de 2012, Roma).

Queridos irmãos e irmãs,
Hoje gostaria de intro-

duzir o novo ciclo de cate-
queses, que se desenvolve 
ao longo de todo o “Ano da 
Fé”, recém-iniciado (11/10), e 
que interrompe  durante este 
período o ciclo dedicado à 
escola da oração. Mediante a 
Carta Apostólica Porta Fidei 
proclamei este Ano especial, 
precisamente para que a 
Igreja renove o entusiasmo 
de crer em Jesus Cristo, único 
Salvador do mundo, reavive a 
alegria de percorrer o cami-
nho que nos indicou e teste-
munhe de modo concreto a 
força transformadora da fé.

A celebração do cinquen-
tenário da inauguração do 
Concílio Vaticano II é uma 
ocasião importante para vol-
tar para Deus, a fi m de apro-
fundar e viver com maior 
coragem a própria fé, para 
fortalecer a pertença à Igreja, 
«mestra em humanidade» 
que, através do anúncio da 
Palavra, da celebração dos 
Sacramentos e das obras de 
caridade, nos orienta para 
encontrar e conhecer Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem. Trata-se do encon-
tro não com uma ideia, nem 
com um projecto de vida, mas 
com uma Pessoa viva que nos 
transforma em profundidade 
a nós mesmos, revelando-nos 
a nossa verdadeira identida-
de de fi lhos de Deus. 

O encontro com Cristo 
renova os nossos relaciona-
mentos humanos, orientan-
do-os no dia-a-dia para uma 
maior solidariedade e frater-
nidade, na lógica do amor. 
Ter fé no Senhor não é algo 
que interessa unicamente à 
nossa inteligência, ao campo 
do saber intelectual, mas é 
uma mudança que compro-
mete a vida, a totalidade do 
nosso ser: sentimento, co-
ração, inteligência, vontade, 
corporeidade, emoções e 
relacionamentos humanos. 
Com a fé muda verdadeira-
mente tudo em nós e para 
nós, e revela-se com clareza 
o nosso destino futuro, a 
verdade da nossa vocação no 

interior da história, o sentido 
da vida, o gosto de sermos 
peregrinos rumo à Pátria 
celeste.

Mas - perguntemo-nos 
- a fé é verdadeiramente 
a força transformadora 
da nossa vida, na minha 
vida? Ou então é apenas 
um dos elementos que fazem 
parte da existência, sem ser 
aquele determinante, que a 
abrange totalmente? Com 
as catequeses deste Ano da 
Fé gostaríamos de percorrer 
um caminho para fortalecer 
ou reencontrar a alegria da 
fé, compreendendo que ela 
não é algo de alheio, separado 
da vida concreta, mas é a sua 
alma. 

A fé num Deus que é 
amor, e que se fez próximo 
do homem, encarnando e 
doando-se a si mesmo na 
cruz para nos salvar e reabrir 
as portas do Céu, indica de 
modo luminoso que a ple-
nitude do homem consiste 
unicamente no amor. Hoje 
é necessário reiterá-lo com 
clareza, enquanto as trans-
formações culturais em curso 
mostram com frequência 
tantas formas de barbárie, 
que passam sob o sinal de 
«conquistas de civilização»: 
a fé afi rma que não há huma-
nidade autêntica, a não ser 
nos lugares, nos gestos, nos 
tempos e nas formas como o 
homem é animado pelo amor 
que vem de Deus, se expres-
sa como dom, se manifesta 
em relações ricas de amor, 
de compaixão, de atenção 
e de serviço abnegado ao 
próximo. 

Onde existe domínio, pos-
se, exploração, mercantili-

zação do outro por egoísmo 
próprio, onde há arrogância 
do eu, fechado em si mesmo, 
o homem torna-se pobre, 
degradado, desfi gurado. A fé 
cristã, laboriosa na caridade e 
forte na esperança, não limita 
mas humaniza a vida, aliás, 
torna-a plenamente humana.

A fé é o acolhimento desta 
mensagem transformadora 
na nossa vida, o acolhimento 
da revelação de Deus, que 
nos faz conhecer quem Ele 
é, como age, quais são os 
seus desígnios para nós. Sem 
dúvida, o mistério de Deus 
permanece sempre além dos 
nossos conceitos e da nossa 
razão, dos nossos ritos e das 
nossas preces. Todavia, com 
a revelação é o próprio Deus 
quem se autocomunica, se 
descreve, se torna acessível. 
E nós tornamo-nos capazes 
de ouvir a sua Palavra e de 
receber a sua verdade. 

Eis, pois, a maravilha da 
fé: Deus, no seu amor, cria 
em nós - através da obra do 
Espírito Santo - as condições 
adequadas para que possa-
mos reconhecer a sua Pala-
vra. O próprio Deus, na sua 
vontade de se manifestar, de 
entrar em contato conosco, 
de se fazer presente na nossa 
história, torna-nos capazes 
de o ouvir e acolher. São 
Paulo exprime-o assim, com 
alegria e reconhecimento: 
«Nós não cessamos de dar 
graças a Deus, porque rece-
bestes a palavra de Deus, que 
de nós ouvistes, e porque a 
acolhestes não como palavra 
de homens, mas como aquilo 
que realmente é, palavra de 
Deus, que age eficazmente 
em vós, fi éis» (1 Ts 2, 13).

Deus revelou-se mediante 
palavras e obras em toda uma 
longa história de amizade 
com o homem, que culmina 
na Encarnação do Filho de 
Deus e no seu Mistério de 
Morte e Ressurreição. Deus 
não só se revelou na história 
de um povo, nem falou só por 
meio dos Profetas, mas atra-
vessou o seu Céu para entrar 
na terra dos homens como 
homem, para que pudésse-
mos encontrá-lo e ouvi-lo. 
E de Jerusalém o anúncio 
do Evangelho da salvação 
propagou-se até aos confi ns 

da terra. 
A Igreja, nascida do lado 

de Cristo, tornou-se porta-
dora de uma esperança nova 
e sólida: Jesus de Nazaré, 
crucificado e ressuscitado, 
Salvador do mundo, que está 
sentado à direita do Pai e é 
Juiz dos vivos e dos mortos.

Este é o kerigma, o 
anúncio central e impe-
tuoso da fé. 

Mas desde o início levan-
tou o problema da «regra da 
fé», ou seja, da fi delidade dos 
crentes à verdade do Evange-
lho, na qual permanecer fi r-
mes, à verdade salvífi ca sobre 
Deus e sobre o homem, que 
se deve conservar e trans-
mitir. São Paulo escreve: 
«Recebereis a salvação, se o 
mantiverdes (o Evangelho) 
como vo-lo anunciei. Caso 
contrário, em vão teríeis 
abraçado a fé» (1 Cor 15, 2).

Mas onde encontra-
mos a fórmula essencial 
da fé? Onde encontramos 
as verdades que nos foram 
fi elmente transmitidas e que 
constituem a luz para a nossa 
vida diária? A resposta é sim-
ples: no Credo, na Profi ssão 
de Fé, ou Símbolo da Fé, 
nós relacionamo-nos com o 
acontecimento originário da 
Pessoa e da História de Jesus 
de Nazaré; torna-se concreto 
quanto o Apóstolo das nações 
dizia aos cristãos de Corinto: 
«Transmiti-vos primeira-
mente o que eu mesmo tinha 
recebido: que Cristo morreu 
pelos nossos pecados, segun-
do as Escrituras; foi sepulta-
do e ressuscitou ao terceiro 
dia» (1 Cor 15, 3-4).

Ainda hoje temos ne-
cessidade que o Credo 
seja melhor conhecido, 
compreendido e prega-
do. Sobretudo, é importante 
que o Credo seja, por assim 
dizer, «reconhecido». Com 
efeito, conhecer poderia ser 
algo simplesmente intelec-
tual, enquanto «reconhecer» 
quer signifi car a necessidade 
de descobrir o vínculo pro-
fundo entre as verdades que 
professamos no Credo e a 
nossa existência quotidia-
na, para que estas verdades 
sejam deveras e concreta-
mente - como sempre foram 
- luz para os passos do nosso 

viver, água que rega a aridez 
do nosso caminho, vida que 
vence certos desertos da vida 
contemporânea. No Credo 
insere-se a vida moral do 
cristão, que nele encontra 
o seu fundamento e a sua 
justifi cação.

Não é por acaso que o Be-
ato João Paulo II quis que o 
Catecismo da Igreja Católica, 
norma segura para o ensina-
mento da fé e fonte certa para 
uma catequese renovada, se 
inspirasse no Credo. Tratava-
se de confi rmar e conservar 
este núcleo fulcral das ver-
dades da fé, comunicando-o 
numa linguagem mais inte-
ligível aos homens do nosso 
tempo, a nós. É um dever da 
Igreja transmitir a fé, comu-
nicar o Evangelho, a fi m de 
que as verdades cristãs sejam 
luz das novas transformações 
culturais, e os cristãos se 
tornem capazes de explicar 
a razão da sua esperança (cf. 
1 Pd 3, 14). 

Hoje, vivemos numa 
sociedade profundamen-
te transformada, tam-
bém em relação a um 
passado recente, e em 
movimento contínuo. Os 
processos da seculariza-
ção e de uma difundida 
mentalidade niilista, em 
que tudo é relativo, mar-
caram profundamente a 
mentalidade comum. 

Assim, a vida é muitas 
vezes levada com superfi-
cialidade, sem ideais claros 
nem esperanças sólidas, no 
contexto de vínculos sociais e 
familiares fl uidos, provisórios. 

Sobretudo as novas gera-
ções não são educadas para a 
busca da verdade e do sentido 
profundo da existência, que 
ultrapasse o contingente, 
para a estabilidade dos afe-
tos, para a confi ança. 

Ao contrário, o relati-
vismo leva a não ter pontos 
firmes, suspeita e volubili-
dade provocam rupturas nos 
relacionamentos humanos, 
enquanto a vida é vivida com 
experiências que duram pou-
co, sem assunção de respon-
sabilidade. Se o individualis-
mo e o relativismo parecem 
dominar o espírito de muitos 
contemporâneos, não se pode 
dizer que os crentes perma-

necem totalmente imunes a 
estes perigos, que devemos 
enfrentar na transmissão da 
fé. A sondagem realizada em 
todos os Continentes, em 
vista da celebração do Síno-
do dos Bispos sobre a Nova 
Evangelização, evidenciou 
alguns: uma fé vivida de 
modo passivo e privado, a 
rejeição da educação para a 
fé, a ruptura entre vida e fé.

Muitas vezes o cristão não 
conhece nem sequer o núcleo 
central da própria fé católica, 
do Credo, de modo a deixar 
espaço a um certo sincretismo 
e relativismo religioso, sem 
clareza sobre as verdades nas 
quais crer e sobre a singulari-
dade salvífi ca do cristianismo. 
Hoje não está muito distante o 
risco de construir, por assim 
dizer, uma religião persona-
lizada. Ao contrário, temos 
que voltar para Deus, para o 
Deus de Jesus Cristo, temos 
que redescobrir a mensagem 
do Evangelho, fazê-lo entrar 
de modo mais profundo nas 
nossas consciências e na vida 
quotidiana.

Nas catequeses deste 
Ano da fé gostaria de 
oferecer uma ajuda para 
percorrer este caminho, 
para retomar e aprofun-
dar as verdades centrais 
da fé sobre Deus, o ho-
mem, a Igreja e toda a re-
alidade social e cósmica, 
meditando e ponderando 
sobre as afirmações do 
Credo. E gostaria que fosse 
clara que estes conteúdos ou 
verdades da fé (fi des quae) 
se relacionam diretamente 
com a nossa vida; exigem 
uma conversão da existência, 
que dá vida a um novo modo 
de crer em Deus (fi des qua). 
Conhecer Deus, encontrá-lo, 
aprofundar os traços da sua 
Face põe em jogo a nossa 
vida, pois Ele entra nos di-
namismos profundos do ser 
humano.

Possa o caminho que per-
correremos este Ano fazer-
nos crescer todos na fé e 
no amor a Cristo, para que 
aprendamos a viver, nas op-
ções e gestos quotidianos, a 
vida boa e bela do Evangelho. 
Obrigado!

(fonte: http://www.va-
tican.va)

FÉ: ENCONTRO PESSO-
AL COM CRISTO

O Santo Padre, na audiên-
cia geral do dia 17 de outubro 
de 2012,  em sua Catequese 
para o Ano da Fé, destaca o 
entusiasmo de crer em Jesus 
Cristo e alegria de percorrer 
o seu caminho. O Vatica-
no II nos exorta a viver com 
maior coragem a própria fé, 
na pertença à Igreja, "através 
do anúncio da Palavra, da 
celebração dos sacramentos 
e das obras de caridade" para 
encontrar e conhecer a Cristo. 
Este encontro não é com uma 
ideia, nem com um projeto de 
vida, mas com "uma Pessoa 
Viva, que nos transforma em 
profundidade a nós mesmos, 
revelando-nos a nossa verda-
deira identidade de fi lhos de 
Deus". 

 Ter fé em Jesus não 
é algo puramente intelectual, 
mas uma mudança que com-
promete a vida e a totalidade 
de nosso ser. É uma mudança 
que "compromete a vida, a 
totalidade do nosso ser: sen-
timento, coração, inteligên-
cia, vontade, corporeidade, 
emoções e relacionamentos 
humanos". E o Santo Padre  
pergunta provocadoramente: 
"Mas - perguntemo-nos - a fé é 
verdadeiramente a força trans-
formadora  da nossa vida, da 
minha vida? (Cfr. Catequese, 
17 de outubro). 

A fé nos põe em contato 
com o Mistério Divino da 
salvação: Deus nos cria, nos 
fala e se revela a nós através 

de sua Palavra, que tem seu 
ponto culminante na Encar-
nação do Filho, no Mistério 
de sua Morte e Ressurreição. 
E a Igreja, nascida do lado 
de Cristo, é a portadora des-
ta Esperança nova e sólida 
de sermos salvos por quem 
se doou por nós. Este é o 
"Kerigma, o anúncio central 
e impetuoso da Fé!"  afi rma 
Bento XVI. Este anúncio da 
verdade e a fórmula essencial 
da fé se encontra no Credo, na 
Profi ssão de Fé, ou Símbolo da 
Fé, que de Jesus de Nazaré se 
transmitiu aos Apóstolos e por 
eles - que temos necessidade 
de conhecer como luz para 
nosso caminho. E Bento XVI 
conclui: "No Credo insere-se a 
vida moral do cristão, que nele 
encontra o seu fundamento e 
justifi cação".

A DIOCESE DE SAN-
TOS NO ANO DA FÉ

A Diocese de Santos aco-
lheu com alegria, no espírito 
da Carta Apostólica PORTA 
FIDEI, o ANO DA FÉ. E se-
guindo determinação do Santo 
Padre de que em todas as Dio-
ceses se fi zesse uma abertura 
solene deste Ano, no dia 13 de 
outubro de 2012,  às 09 horas, 
procedeu à solene abertura do 
Ano da Fé, na Catedral,  com a 
presença do Clero e do Semi-
nário São José, dos Religiosos 
e Religiosas e de muitos fi éis, 
no dia festivo de Nossa Senho-
ra do Rosário, Padroeira da 
Diocese, dois dias após a aber-
tura oficial do Santo Padre, 
na Basílica de São Pedro, que 

ocorreu exatamente no dia 11 
de outubro, comemoração dos 
50 anos do Concílio Vaticano 
II e dos 20 anos de publicação 
do Catecismo da Igreja Cató-
lica, pelo Beato João Paulo II.

FESTA DE CRISTO REI 
- Merece destaque entre os 
acontecimentos diocesanos 
para comemorar o ANO DA 
FÉ, a Solenidade de Cristo Rei, 
que ocorrerá no domingo dia 
25 de novembro, solenidade 
que se caracteriza em nossa 
Diocese por uma grande con-
centração popular, no "Com-
plexo de Eventos e Convenções 
da Costa da Mata Atlântica", 
em São Vicente.

Na Festa de Cristo Rei, 
vamos  incentivar o aprofun-
damento da Palavra de Deus, 
com base na Exortação Apos-
tólica Pós-Sinodal "VERBUM 
DOMINI", que o Santo Padre 
dirige ao episcopado, clero, 
pessoas consagradas e fiéis 
leigos sobre "A PALVRA DE 
DEUS NA VIDA E NA MIS-
SÃO DA IGREJA", pois "A 
Palavra do Senhor permanece 

para sempre" (1Pd 1,25).
Também, por ocasião da 

Festa de Cristo Rei, será pu-
blica-da minha Carta Pastoral 
sobre o Ano da Fé para incen-
tivar o estudo dos Documentos 
do Vaticano II e do Catecismo 
da igreja Católica, em toda a 
Diocese.

Atividades programadas, 
em vários níveis diocesanos e/
ou regionais, realizadas neste 
ano de 2012 e a serem realiza-
das no próximo ano de 2013 
se orientam para desenvolver 
o estudo dos Documentos do 
Concílio Vaticano II: como os 
Cafés Teológicos, as JEPs (Jor-
nadas de Estudos Pastorais), 
Semanas Diocesanas (da Pas-
toral da Juventude, Animação 
Bíblico-Catequética, Retiro e 
Formação Permanente do Cle-
ro, Comissão para o Laicato, 
Animação Litúrgica). O Papa 
pede que nos dirijamos com 
especial devoção à VIRGEM 
MARIA, com destaque para 
a Romaria Anual Diocesana a 
Aparecida, a recitação do terço 
em grupos (como o Terço dos 
Homens). Os meses temáticos 
deem impulso ao Estudo dos 
Documentos (Mês de Maria, 
Mês vocacional, Mês da Bíblia 
e Mês Missionário); como 
também a Semana da Família 
e a Semana da Unidade dos 
Cristãos. 

Que este ANO DA FÉ seja 
um incentivo para todos e 
todas vivermos nossa CON-
VERSÃO defi nitiva para  nos 
encontrarmos com uma PES-
SOA VIVA: JESUS CRISTO!

Coragem de fazer!
A vida da maioria das pessoas segue um ritmo regular: 

levantar logo cedo, se arrumar, ir trabalhar, almoço, tra-
balhar, voltar para casa, jantar, descansar e se distrair um 
pouco e dormir, para começar tudo de novo no dia seguinte. 
Lógico,  isso é apenas uma rápida exposição. No dia-a-dia, 
cada um se ocupa de seus sentimentos, supera frustrações e 
tantas outras atividades que preenchem o dia de tal forma, 
que, ao chegar a noite, se busca merecidamente o descanso. 
Há ainda aqueles que pautam a vida por horários diferen-
tes. Também há os que não têm ou não podem trabalhar. 
Portanto, neste ritmo que pode reunir um grande grupo de 
pessoas há, com certeza, grandes espaços vazios: milhares 
de pessoas que não podem seguir este ritmo, ou não querem  
de alguma forma entrar em qualquer ritmo.

A vida é assim. Repleta de diferenças e de pessoas di-
ferentes. Mas é com essas diferenças, e com essas pessoas, 
que formamos comunidades de fé. Nos reunimos em fi ns de 
semana,  ou mesmo durante a semana, nos horários mais 
diversos, para as mais variadas atividades, por causa da fé. 

Se tudo isso é verdade, também é verdade que, por vezes, 
tudo isso pode virar apenas mais uma rotina. Apenas mais 
um ir e vir de fazeres que fazemos simplesmente porque 
estamos acostumados a fazer. E a rotina está muito próxi-
ma da monotonia. E a monotonia e a rotina são co-irmãs 
da cegueira e da insensibilidade. Cegueira aqui não faz re-
ferência à pessoa cega. Diz respeito a um estado de espírito 
que pode ser entendido como pessoa indiferente, morna: 
E esta, como diz o Apocalipse, será vomitada (Ap 3,16). 

Para evitar o comodismo, a rotina e a monotonia o Papa 
Bento XVI decretou o ‘Ano da Fé’. E, neste caso, precisa ser 
visto como um grande desafi o. No Evangelho Jesus afi rma 
que se a fé for do tamanho do grão de mostarda, é possível 
mover montanhas (Mt 17, 20). Daí a importância de rever-
mos a qualidade e o ‘tamanho’ de nossa fé nesta Ano da Fé.  
Pois constantemente afi rmamos que temos fé, porém, em 
nossas cidades pessoas ainda morrem de fome, não têm 
onde morar, vivem em palafi tas... Milhares de crianças 
permanecem subnutridas e jamais aprenderão a ler e a 
escrever. Nos esquecemos cotidianamente do mandamento 
do Amor e muitas de nossas decisões pouco têm a ver com 
a Caridade. Resta perguntar: O que fazemos com nossa fé? 
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Missas na TV 
Santa Cecília

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis/ 
Cubatão – 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora 
(Par. S. Antonio)/Praia Gran-
de – 20h
3. N.S. Aparecida/Santos – 
20h (última 2ª-f)
4. Com. Santa Clara (Pro-Par. 
São Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu- Tempo-
rariamente na Capela Jesus 
Ressucitado/ Cubatão – 20h
6. Sagrada Família/Santos - 
20h 
7. Capela S. Antonio (Par. N.S. 
Fátima - Guarujá) - 19h30
8. Capela S. Judas (Par. N. S. 
das Graças - Guarujá) - 19h30 
- 1ª 2ª-f.
9. Par. N. Sra. Auxiliadora /São 
Vicente - 20h. 
10. Cap. S. Pedro e S. Paulo 
(Par. S. Judas Tadeu -Cuba-
tão) - 20h.
11 - N. Sra. das Graças/Vicente 
de Carvalho - 2ª-f após a missa 
das 19h30
Terça-feira
12. Cap. S. Antonio (Par. N.S. 
Graças/PG - 19h)
13. Matriz de S.Antônio/PG-
20h
Quarta-feira
14. S. José Operário/Santos – 
19h30 (1ª 4ª-f)
15. Capela  Espírito Santo (Par. 
N.S. Fátima)/ Guarujá – 19h30
16. Capela N.S. Aparecida (Par. 
S. Judas Tadeu)/ Cubatão – 
20h
17. N. Sra. Assunção - Santos 
- 20h 
Quinta-feira
18 - Com. S. Judas Tadeu (Par. 
S. João Batista/Peruíbe) - 3ª 
5ª-f - 19h30.
19 - Par. S. Judas Tadeu - San-
tos - Após a missa das 20h 
(Toda 1ª quinta-feira do mês).
20. Aparecida/SV – 19h
21 - N. Sra. da Lapa - toda 
quinta às 20 horas.
22 - N. S. das Graças-SV - 2ª  
quinta feira - 20h.

Sexta-feira
22. S. Benedito/Stos – 19h
23. Santa Margarida Maria/ 
Santos – 20h
24. Par. São Tiago Apóstolo/ 
Santos – 20h
25. S. João Batista/Peruíbe - 
20h  (4ª 6ª-f).
26. Senhor dos Passos - Última 
sexta-feira - 20h.
27 - 2ª sexta-feira -  20h - S. 
Vicente Mártir.
Domingo
28. N.S. Aparecida/SV – 17h 
(2º domingo)
29. Igreja Divino Espírito 
Santo (Paróquia S.  Tiago)/
Santos – 20h
30 - Par. Santa Teresinha - Ita-
nhaém - 19h

QUAL É A DÚVIDA?

Pe. Dr. Caetano Rizzi  - Vigário 
Judicial da Diocese de Santos

A confissão
ainda existe?

Os leigos na estrutura da Igreja Todo domingo, às 10h, a Santa 
Cecília TV retransmite missas grava-
das nas paróquias da Diocese. Veja a 
programação das missas de novem-
bro. Os horários abaixo referem-se 
ao horário da gravação das missas 
nas paróquias:

4 - 8h30 - S. Paulo Apóstolo - 
Santos.

10 - 19h - N. Sra. das Graças - 
Ocian. 

17 - 19h - Sagrado Coração de 
Jesus - Santos - 

25 - 9h - Cristo Rei - Centro 
de Convenções em São Vicente

A Santa Missa é transmitida pelos 
seguintes canais da Santa Cecília TV: 
51 UHF Litoral Sul, 52 UHF, 13 NET.

CODILEI - CONSELHO DIOCESANO DE LEIGOS

 Palavra viva 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

01 Lc 13,31-35 02 Mt 25,31-46 03 Lc 14, 1.7-11 

Dom - 04 1ª Leitura - Ap 7,2-4.9-14 2ª Leitura - 1Jo 3,1-3 Evangelho - Mt 5,1-12

05 Lc 14,12-14 06 Lc 14,15-24 07 Lc 14,25-33 08 Lc 15,1-10 09 Jo 2,13-22 10 Lc 16,9-15 

Dom - 11 1ª Leitura - 1Rs 17,10-16 2ª Leitura - Hb 9,24-28 Evangelho - Mc 12,38-44 

12 Lc 17,1-6 13 Lc 17,7-10 14 Lc 17,11-19 15 Lc 17,20-25 16 Lc 17,26-37 17 Lc 18,1-8 

Dom - 18 1ª Leitura - Dn 12,1-3 2ª Leitura - Hb 10,11-14.18 Evangelho - Mc 13,24-32 

19 Lc 18,35-43 20 Lc 19,1-10 21 Mt 12,46-50 22 Lc 19,41-44 23 Lc 19,45-48 24 Lc 20,27-40 

Dom - 25 1ª Leitura - Dn 7,13-14 2ª Leitura - Ap 1,5-8 Evangelho - Jo 18,33-37 

26 Lc 21,1-4 27 Lc 21,5-11 28 Lc 21,12-19 29 Lc 21,20-28 30 Mt 4,18-22  

Fonte: Liturgia Diária, Paulus - Ano XXI, 251, Novembro 2012

Intenção do mês: Para que os bispos, presbíteros e todos os ministros do 
evangelho deem valente testemunho de fidelidade ao Senhor crucificado 
e ressuscitado

Liturgia
Novembro

Datas Importantes:
02 - Fiéis defuntos
03 - São Martinho de Lima
04 - Todos os Santos e Santas
09 - Dedicação da Basílica do Latrão
10 - São Leão Magno
11 - Domingo Comum 32
12 - São Josafá
15 - Santo Alberto Magno
16 - Santas Margarida e Gertrudes
17 - Santa Isabel da Hungria
18 - Domingo Comum 33 

19 - Santos Roque, Afonso e João
20 - Dia da Consciência Negra
21 - Apreseentação de Nossa Senhora
22 - Santa Cecília
       Dia Mundial de Ação de Graças
23 - Santos Clemente e Columbano
24 - Santo André Dung-Lac
25 - Domingo de Cristo Rei
26 - Beato Tiago Alberione
30 - Santo André

Terço
dos Homens

Confi ra a agenda do Terço 
dos Homens nas paróquias 

da Diocese de Santos

Bênção da pedra fundamental 
de nova capela em São Vicente

Pedro, da Paróquia 
São José Operário, diante 
da pouca divulgação do 
sacramento da Confi ssão, 
pergunta:” Ainda existe a 
Confi ssão”?

Tornou-se  comum 
divulgar o Sacramento 
da Confi ssão, como pre-
ceito, nos tempos fortes 
da Quaresma e Advento. 
Organizam-se mutirões 
com a presença de vá-
rios sacerdotes e se mar-
ca um horário comum. 
Muita gente comparece 
a estes atos litúrgicos-sa-
cramentais. Em algumas 
paróquias  a procura é tão 
grande que vai madrugada 
a dentro. É o Povo de Deus 
que sente a necessidade de 
reconciliar-se com Deus, 
com o próximo e consigo 
mesmo.

Mas, e durante o ano, 
nos demais meses, o que 
acontece?

Nossos sacerdotes 
sempre atendem - e como 
atendem! - o povo que o 
procura durante o expe-
diente paroquial.  Muitos, 
por questões de trabalho, 
agendam horas especiais. 
Nunca se confessou tanto 
como nos últimos tempos.

 Mas... aumentaram os 
pecados e os pecadores? E 
quem disse que a confi s-
são é apenas para perdoar 
pecados? Os grandes pe-
cadores, os que ofendem 
a Deus e ao próximo de 
forma escandalosa, difi-
cilmente se aproximam 
do Sacramento. Vivem 
como se Deus não exis-
tisse. A Confi ssão, como 
sacramento, instituída 
por Cristo no Domingo 
da Ressurreição, (ver Jo 
20,19 ss), nunca foi ex-
tinta. Se houve épocas 
em que era necessário 
confessar sempre antes de 
comungar, porque a Co-
munhão também era pelo 
menos uma vez ao ano, 
hoje confessamos sempre 
que sentimos que nossa 
consciência pesa por um 
ato praticado. 

Quantas pessoas se 
apresentam e dizem: “Pa-
dre, minha consciência 
pesa e por isso estou aqui”. 
É o saber que ofendeu a 
Deus, ao próximo e a si 
mesmo. 

Antes de uma boa con-

fissão se faz necessário 
um bom exame de consci-
ência. Faz-se a pergunta: 
“Desde a última confi ssão, 
o que foi que não agradou 
a Deus, ao próximo e a 
mim mesmo”? Não é ten-
tar encontrar agulha em 
palheiro, inventar coisas 
que não fez  só porque tem 
uma listinha de pecados 
que alguém me deu e eu 
devo me julgar o último de 
todos... E onde entra a Mi-
sericórdia de Deus? Para 
existir matéria de pecado 
é preciso que se observe 
o seguinte: “Eu sei que é 
pecado? Eu quis fazer este 
pecado? Eu cometi este 
pecado? Na resposta que 
a consciência dá,origina-
se o sentimento de culpa 
e se busca a reconciliação. 
O Sacerdote, Ministro 
da Misericórdia de Deus, 
acolhe, ouve, aconselha, 
apresenta um meio de 
correção (a penitência) e 
absolve o pecador. Não 
em seu nome, mas em 
Nome de Deus, por meio 
de quem ele foi constituído 
ministro.

Mas é preciso que se 
tenha bem claro: não basta 
apenas confessar. É pre-
ciso profundo e sincero 
arrependimento e o fi rme 
propósito de evitar nova-
mente o pecado, exigin-
do-se também um ato de 
reparação pelo mal feito 
(por exemplo: se houve 
roubo, a restituição; se 
houve difamação, a devo-
lução da honra; se houve 
falta de perdão, o ato de 
perdoar etc). Não são as 
orações aconselhadas que 
irão resolver o problema. 
As orações me ajudarão a 
enfrentar a situação cria-
da pelo pecado, pelo mal 
feito, e continuar a vida.

Nossos sacerdotes es-
tão sempre à disposição. 
Observemos os horários, 
pois há outras atividades 
além dessa, agendemos 
um horário de acordo e 
busquemos esta reconci-
liação tão importante.

Como estamos no “Ano 
da Fé”, o Santo Padre 
concede indulgências es-
peciais a quem  buscar o 
Sacramento e seguir as 
orientações. Sobre as in-
dulgências falaremos em 
outra ocasião.

Retiro da paróquia 
S. João Batista 

A paróquia São João 
Batista, em Peruíbe, rea-
liza encontro de espiritu-
alidade, no dia 18 de no-
vembro, das 8h às 17h, na 
Comunidade São Judas. 
Pregador: Padre Gervázio, 
Missionário Redentorista 
de Miracatu.

Aniversário da 
Sagrada Família

A comunidade Sa-
grada Família (Par. S. 
João Batista/Peruíbe) 
convida para o tríduo 
festivo de aniversário 
da comunidade.

Dias 14 a 16/11- 19h- 
Missas dos tríduo pre-
paratório.

O Concílio, depois de ter 
enunciado as funções da hie-
rarquia, de bom grado dirige 
o seu pensamento para o 
estado daqueles fi éis que têm 
o nome de leigos. Embora o 
que se disse do Povo de Deus, 
valha igualmente para leigos, 
religiosos e clérigos, contudo 
certas coisas dizem respei-
to de modo particular aos 
leigos homens e mulheres, 
em razão da sua condição e 
da sua missão, os quais são 
perfeitamente reconhecidos 
por quanto contribuem para 
o bem de toda Igreja.

Os leigos congregados no 
Povo de Deus e constituídos 
no único Corpo de Cristo 
são chamados como mem-
bros vivos, a contribuir com 
todas as suas forças para o 
incremento da Igreja e sua 
santifi cação perene.

Nossa participação na 
própria missão salvífi ca da 
Igreja, é nos destinado pelo 
próprio Senhor ao receber-
mos o batismo e a confi rma-
ção. Pelos sacramentos, e 
especialmente pela sagrada 
eucaristia, comunica-se e 
alimenta-se aquela caridade 
para com Deus e para com os 
homens. 

Mas os leigos são cha-
mados de modo especial a 
tornar presente e operante 
a Igreja naqueles lugares e 

circunstâncias, onde ela só 
por meio deles pode vir a ser 
sal da terra. Assim, todo lei-
go, por virtude dos dons que 
recebeu, é testemunha e ao 
mesmo tempo instrumento 
vivo da missão da própria 
Igreja; pode ser chamado de 
diversos modos a uma co-
laboração mais imediata da 
hierarquia. Além disso, tem 
capacidade para ser destina-
do ao exercício de determi-
nados ofícios eclesiais, com 
um fi m espiritual, congrega 
também os seus esforços 
para sanar as estruturas e as 
condições do mundo, se aca-
so elas incitam ao pecado, de 
modo que se conformem às 
normais da justiça e longe de 
impedir, favorecem a prática 

das virtudes. 
Para serem úteis à 

economia da salvação, 
aprendem diligente-
mente os leigos a dis-
tinguir entre os direi-
tos e as obrigações que 
lhes competem como 
membros da socieda-
de humana.

Pesa ainda sobre 
todos nós, os leigos, 
o encargo glorioso de 
trabalhar para que o 
plano divino da sal-
vação atinja cada vez 
mais todos os homens, 
em quaisquer tempo e 
lugares.

Wanda Walfall - Co-
dilei Santos.

Lóculos na Cripta da Catedral estão à venda 
Na década de 70, com o 

então Bispo Diocesano de 
Santos, Dom David Picão, 
tinha início a construção da 
Cripta no subsolo da Catedral 
Nossa Senhora do Rosário. O 
intuito era a venda de lóculos 
para ajudar na manutenção 
da Catedral. Naquela época, 
várias pessoas compraram 
um nicho, mas, conforme 
o tempo passou, as vendas 
diminuíram. Os lóculos são 
ossuários, ou seja, pequenos 
nichos em que se depositam 
as urnas funerárias depois de 
feita a exumação no cemitério. 

O pároco da Catedral, Pa-
dre José Myalil Paul, diz que 
“os lóculos estão à venda para 
todos e não apenas para fi éis 
católicos. Há na cripta mais 
de 2000 lóculos, metade 
deles já foram vendidos”. A 
administradora da Catedral,  
Veriana A. J. Silveira, explica 
que muitos dos lóculos vazios 
têm dono, que não sabem de 
sua existência. “Isso por que, 
na época, a pessoa comprou e 
não avisou aos fi lhos, irmãos. 
Então, hoje os netos, por 
exemplo, nem sabem que o 
avô tem um lóculo aqui”, diz 
a administradora. 

Apesar de ter todo o regis-
tro na Catedral, é muito difícil 
conseguir contatar as famílias 
porque os dados estão desatu-
alizados. “Então, a pessoa só 
vai descobrir se a família dela 
tem lóculo aqui, se ela vier 
perguntar”, conta Veriana.

Na parte antiga da Cripta 
quase não há mais espaço, 
porém, a parte nova, constru-
ída na década de 90, há ainda 
muitos espaço disponível. Os 
lóculos da Cripta antiga são 
feitos de concreto e fechados 
com mármore. Na frente de 
cada um, fotos dos falecidos 
com as datas de nascimento e 
morte, alguns possuem ainda 
alguma frase e outros têm 
homenagens como flores. 
Nesta parte, os lóculos vazios 

fi cam abertos com o interior 
de concreto à vista. Já a parte 
nova, é padronizada e feita de 
alumino e vidro. O alumino 
é apenas o suporte, pois ele 
será preenchido e fechado 
com a urna funerária, como 
se fosse uma gaveta. E não é 
lacrado com mármore, mas 
sim com o vidro escuro. Nes-
tes lóculos não se colocam fo-
tos, apenas o nome e as datas 
de nascimento e falecimento, 
mantendo o padrão.

Padre José Paul explica 
que ali não pode fazer se-
pultamentos, apenas de bis-
pos. Na Capela que antecede 
a entrada da Cripta estão 
enterrados dois bispos da 
Diocese: Dom Idílio José So-
ares e Dom David Picão. Na 
Capela há também o ossuário 
de alguns padres. 
SERVIÇO

Os preços do lóculos são: 
Individual: R$ 1.000,00; 
Duplo: R$ 1.500,00. Quá-
druplo: R$ 2.400,00.

O pagamento pode ser fei-
to em até cinco vezes e à vista 
com desconto.  Além disso, é 
cobrado uma taxa de manu-
tenção mensal de 2% do valo 
do lóculo. Esta manutenção 
pode ser paga com um plano 
anual através de um carnê ou 
em seis parcelas.

Quem tem interesse 
em comprar um lóculo 
ou ainda verifi car se al-
gum antepassado é dono 
de algum, pode procurar 
a administração da Cate-
dral de segunda à sexta, 
das 8h às 18h.
PAQUETÁ

Além da Cripta, o 
Cemitério do Paquetá 
está hoje sob a admi-
nistração da Catedral. 
Veriana explica que 
é comum as pessoas 
acharem que o Cemi-
tério é apenas para se-
pultamento de irmãos 
da Irmandade Nossa 
Senhora do Rosário, 
mas ela lembra que a 
Irmandade foi extinta, 
e qualquer pessoa pode 
alugar uma campa.

Padre José Paul 
convida também para 
que todos participem 
das missas para os fa-
lecidos toda primeira 
segunda-feira do mês 
às 8h no Cemitério 
Paquetá e às 18h30 na 
Capela da Cripta.

Catedral Nossa Se-
nhora do Rosário – 
Praça Patriarca José 
Bonifácio s/ nº, Cen-
tro. Tel.: 3232-4593.

Deborah Figueiredo

Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, bispo dioce-
sano de Santos confere 
o sacramento da Crisma 
no dia 18 de novembro, 
durante a missa das 9 
novas na paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em 
São Vicente. 

17/11- 16h- Festa do 
8º aniversário de fun-
dação com Missa e pro-
cissão.

Av. Luciano de Bona, 
5.115, Jardim Márcia, 
Peruíbe.

S. Paulo Apóstolo
3/11- 18h30 - Noite do 

Brotinho realizada pelos 
Jovens Sarados. Terá mú-
sicas, apresentações, pizzas, 
doces e bebidas. Entrada 
gratuita, será cobrado ape-
nas o consumo.

10/11- 20h- Noite da 
Salada. Convites R$ 15,00.

23, 24 e 25a/11 – 3º 
Retiro do TLC São Paulo 
Apóstolo que acontecerá 
no CEFAS. 

Inscrições abertas. In-
formações pelo telefone: 
3225-5073.

Após a missa, às 11 
horas, haverá a bênção 
da pedra fundamental da 
Capela “São José, O Car-
pinteiro” - Av. Drª Anita 
Costa, 617, esquina com 
Rua Monteiro Lobato, em 
São Vicente.

Todos convidados!

Os lóculos abrigam as urnas funerárias
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Bispo Diocesano: 
D. Jacyr Francisco Braido, CS
Horário: 3ª e 6ª-feira - 15h às 17h30 
- Agendar horário 

Vigário Geral: 
Pe. Elcio Antonio Ramos

Horario: 6ª-feira - 15h às 17h
Chanceler do Bispado:  

Diác. João Batista Barbosa Bueno
- 3ªs e 6ªs - 14h30 às 16h30

Vigário Judicial:  
Pe. Caetano Rizzi

Horário: 3ª e 6ª - 14h às 16h
Arquivo Diocesano:

fabioesteves@curiadesantos.com.br
rute.formoso@curiadesantos.com.br

2ª a 6ª - das 8h30 às 12h; 14h às 18h
Ecônomo Diocesano:

Pe. José Raimundo da Silva
4ª-feira - das 15h  às 17h

Coordenador Diocesano  
de Pastoral: 
Pe. Francisco José Greco
Horário: 3ª e 6ª - 14h30 às 16h30

Coordenador Diocesano  
das Pastorais Sociais:
Pe. Valdeci João dos Santos
- 3ª - 14h30 às 16h30

Horário de atendimento da Cúria:
De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 12h; 

e das 14h às 18h.
Centro Diocesano de 

Pastoral Pe. Lúcio Floro:
Horário: De 2ª a 6ª, das 8h30 às
12h; das 14h às 18h. 
Telefax: (13)3224-3170/3228-8882

Assessoria de Comunicação: 
De 2ª a 6ª, das 8h30 às 18h. 
Telefax: (13)3228-8881 

Cúria DiocesanaATENDIMENTO

CÚRIA DIOCESANA -  Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 
254 CEP – 11015-200 - Santos - SP -Telefone: (13)3228-8888 

diocese@curiadesantos.com.br

Celebram aniversário de nascimento e de ordenação, 
em novembro, os seguintes sacerdotes e diáconos:

Filho de São Vicente, morre em São Paulo Padre Rui Melati
Divulgação

Começa formação para a CF 2013 com o tema “juventude’
2013 será um ano dife-

rente para a Igreja em nosso 
País. O principal motivo é a 
Jornada Mundial da Juven-
tude, que será sediada no Rio 
de Janeiro, em julho. Este 
importante evento pretende 
mobilizar a sociedade para 
as questões que envolvem a 
juventude.

Neste contexto, a Igreja, 
aproveitando o espírito da 
JMJ, escolheu como tema da 
Campanha da Fraternidade 
2013 “Fraternidade e Juven-
tude” e o lema: “Eis-me aqui. 
Envia-me” (Is. 6,8).
DIAS DE FORMAÇÃO

A Diocese de Santos tam-
bém já começa a se preparar 
para a CF 2013 com um pri-
meiro momento de formação 
orgaizado pela Coordenação 
Diocesana da CF. Estão con-
vidados a participar todos 
os agentes pastorais, edu-
cadores, universitários, se-

minaristas, advogados, pro-
fessores, todas as pastorais e 
quem mais se sentir tocado 
pelo tema “Fraternidade e 
Juventute”. Não é necessário 
fazer inscrição.

Para facilitar a participa-
ção dos agentes e das paró-
quias nos encontros de for-
mação, a Comissão da CF da 

Diocese de Santos elaborou a 
seguinte programação (todos 
os encontros de formação 
serão das 8h30 às 13h):

 10/11- Santos (3 regiões: 
Centro 1, 2 e Orla). 

Local: Casa Tia Inez das 
Pastorais Sociais - R. Conse-
lheiro João Alfredo, 340.

17/11- Região São Vi-
cente - Local:  Matriz de S. 
Vicente - Centro. 

24/11- Região Cuba-
tão.

Local: Paróquia Nossa 
Senhora da Lapa- Av. 9 de 
Abril, 197 – Centro.

1/12- Região Guarujá.
Local: Paróquia Senhor 

Bom Jesus – Rua Heleno 
Correa de Lima, 22- Vila 
Zilda.

8/12- Região Litoral 
Centro.

Local: Centro de Pastoral 
Padre Ramiro- Praça Dr. Ro-
berto Andraus, 11 – Cidade 
Ocian.

Divulgação
15/12- Região Litoral Sul.
Local: Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição- Av. 
Rui Barbosa, 1200- Jd. La-
ranjeiras.

O lançamento nacional 
da Campanha será no início 
da Quaresma do próximo 
ano, dia 13 de fevereiro. Em 
2013 celebraremos também 
50 anos de Campanha da 
Fraternidade e uma progra-
mação especial acontecerá 
na cidade de Natal, RN, pois 
foi nessa Arquidiocese que 
a Campanha teve início em 
1962, por iniciativa do então 
Administrador Apostólico, 
Dom Eugênio de Araújo 
Sales. O objetivo era fazer 
uma coleta em favor das 
obras sociais e apostólicas 
da Arquidiocese. Em 1963, 
outras 19 dioceses do Nor-
deste adotaram a experiência 
e em 1964 a CNBB assumiu 
a Campanha da Fraternidade 
como um projeto nacional.

Nascimento
4- 1962- Pe. Aluísio Anto-

nio da Silva
6- 1970- Pe. Valfran dos 

Santos
8- 1937- Pe. Júlio Lopes 

Llarena
10- 1933- Diác. José Pas-

con Rocha
14- 1928- Mons. Joaquim 

Clementino Leite
14- 1951- Pe. José Pez,DC
22- 1933- Pe. Arcídio 

Favretto,OME
30- 1936- Pe. José Carlos 

Adriano,CS

Ordenação
16- 1996- Pe. Francisco 

José Greco
16- 1996- Pe. Carlos de 

Miranda Alves
16- 1996- Pe. Elmiran 

Ferreira Santos
17- 2004- Pe. Danilo Elian 

Teixeira,MPS
20- 1971- Pe. Francisco 

de Jesus Salamanca 
Morera,CM

23- 1996- Pe. Fernando 
Gross

29- 2009- Pe. Emerson 
Rossine de Lima,MPS

Comissão Juventude no 
encontro regional sobre CF

Agentes de pastorais do 
Regional Sul I da CNBB (Es-
tado de S. Paulo) estiveram 
de 26 a 28 de outubro, no 
Mosteiro de Itaici em In-
daiatuba (SP) participando 
da formação sobre o tema da 
Campanha da Fraternidade 
(CF) 2013.

O encontro proporcionou  
aos participantes uma opor-
tunidade de abordar outros 
temas que a Igreja vem traba-
lhando atualmente, como os 
50 Anos do Concilio Vaticano 
II e o Ano da Fé.

 A formação dos agentes 
da Campanha da fraterni-
dade teve como assesso-
res convidados o Teólogo 
Francisco Catão e frei Os-
mar Cavaca, do Instituto 
Irmãos de Nazaré, da Dio-

cese de Taubaté (SP).
 O material que deverá ser 

usado para os trabalhos da 
Campanha da Fraternidade 
2013 terá o lançamento regio-
nal no dia 9 de novembro, na 
sede do SUL 1 em São Paulo, 
a partir das 20h com a apre-
sentação do Texto-Base.

Da Diocese de Santos 
participaram os seguintes 
agentes: Ronnaldh Oliveira 
(Paróquia N. Sra. de Fáti-
ma e Santo Amaro/Guaru-
já) e Carlinhos Courbassier 
(Seminarista Diocesano), 
representando a Comissão 
Diocesana da Juventude; Ma-
ria Aparecida, Vítor Piccoli 
(da Coordenação Diocesana 
da CF), e Ana Maria (agente 
de pastoral da Igreja Santa 
Cruz).

Agentes de pastoral da Diocese de Santos

De 11 a 17 de novembro, 
a Igreja do Brasil celebra a  
a Semana da Juventude e a 
Diocese de Santos celebrará 
o Dia Nacional d aJuventude 
(DNJ) no dia 11 de novembro. 
A festa acontece durante todo 
o dia, começando com a mis-
sa às 9h, presidida por Dom 
Jacyr Francisco Braido,CS, 
bipo diocesano. Em seguida, 
haverá diversas atividades 
como as tendas culturais com 
a espiritualidade da PJ, es-
portes, barracas de lanches, 
estande da Jornada Mundial 
da Juventude e venda dos 
produtos da PJ. 

Todos estão convidados 
a participar desta festa que 
será realizada no Colégio São 
José - Av. Ana Costa, 373,  
a partir das 9h até as 17h. 
Como gesto concreto, leve 
um quilo de alimento, que 
será distribuído para comu-
nidades indígenas da Região.

O tema do DNJ deste ano 
é  “Juventude e Vida” e o lema 
é “Qual vida vale a pena ser 
vivida?”. Coordenadora da 
PJ em nossa Diocese, Samira 
Alves, explica o porquê de se 
celebrar o Dia Nacional da 
Juventude: “O DNJ é para 
mim uma das datas mais 
signifi cativas no calendário 
da PJ, pois me dá a oportuni-
dade de vivenciar com tantos 
jovens de minha Diocese os 
frutos de nossa caminhada 
pastoral, e isso todos os anos. 
É uma festa celebrativa e 
formativa que, de certa for-
ma, agrega a juventude num 
mesmo ideal, numa mesma 
utopia, o Projeto de Jesus 
Nazareno de construirmos 

Diocese celebra o Dia Nacional da Juventude

juntos um mundo onde reine 
o Amor, a Justiça e a Frater-
nidade”.

O Dia Nacional da Juven-
tude (DNJ) é um evento da 
Pastoral da Juventude que 
surgiu em 1985 durante o 
Ano Internacional da Juven-
tude, promovido pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU). O tema daquele ano 
foi “Construindo uma nova 
sociedade”, e convidava os jo-
vens a buscarem espaço para 
suas ações e refl etir sobre a 

sociedade que eles estavam 
construindo.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

9h - MISSA (Banda PJ do 
ACJ - Vicente De Carvalho - 
Cidinha) 

10h30h - EQUIPE DE 
ANIMAÇÃO MUSICAS DA 
PJ COREOGRAFADAS (GE-
SAC- Humaitá/SV)

11h - GRUPO DE MA-
RACATU – ZABELÊ com 
CIRCO (Juliana e Frantinelli) 
- Marcha com os Movimentos 
e Pastorais Sociais em prol 

da Vida da Juventude contra 
Violência e Extermínio de Jo-
vens (Trajeto do Colégio até 
a Praça da Independência-
Gonzaga);

Intervenção teatral do 
Teatro Trupe Olho D’rua e/
ou outro de sua indicação 
durante a caminhada;

13h - BARRACAS DE 
LANCHE (Comissão da Ju-
ventude) + JOGOS (futebol) 
+GRAFITE LIVRE  contínuo

13h15 = Início das temdas 
de vivência: 

Juventude e as violências; 
Juventude que se expressa 
pela arte; juventude presente 
na luta; juventude negra; 

14h15 = Equipe de ani-
mção musical (Grupo GE-
SAC)

14h30 = Início das apre-
sentações de grupos cultu-
rais: 

 (14h30) Rap Feminino 
(Tarja Preta);

 (15h) Hip-Hop/ Break 
(Bboys)

 (15h30) Capoeira (Mes-
tre Kaco);

 (16h) Homenagem aos 
jovens que já tombaram 
(Grupo JUSC)

 (16h15) Música em ho-
menagem à caminhada dos 
Pejoteiros (Banda Cidade 
Santa)

16h40 = Ciranda da Cam-
panha e motivação mística 
para depositar seus sonhos 
de juventude de acorodo com 
a temátiva do DNJ.

17h = Encerramento com 
a cerimônia dos balões.

Conheça mais: http://
pejoteirossantos.word-
press.com/dnj2012/

ANO DA FÉ

02/10/2012:  Dom 
Jacyr Francisco Braido,CS, 
Bispo Diocesano de San-
tos, concedeu Pleno Uso 
de Ordens na Diocese de 
Santos a Dom Alfonso 
Cabezas Aristizabal, 
Bispo Emérito de Villavi-
cencio - Colombia. (Reli-
gioso da Congregação dos 
Padres Vicentinos).

D a t a  d e  N a s c . : 
12/11/1943. Data de Ord. 
Presbiteral: 24/05/1969. 
Data de Sagração Episco-
pal: 04/06/1988.

No período em que 
aqui estiver, Dom Alfonso 
residirá na Paróquia Nos-
sa Senhora do Rosário de 
Pompéia - Santos/SP.

13/10/2012: Os semi-
naristas: Carlos ALberto 

CHANCELARIA

Uso pleno de Ordem

Courbassier Junior, Feli-
pe Sardinha Bueno, José 
Antonio Oliveira da Silva 
e Renan Fonseca e Censi 
receberam o ministério 
do Leitor, às 9h, na Ca-
tedral de Santos, durante 
a celebração de Abertura 
do Ano da Fé e Festa de 
Nossa Senhora do Rosá-
rio, Padroeira da Diocese 
de Santos.

Faleceu na cidade de São 
Paulo no dia 16 de outubro, 
aos 60 anos, Padre Rui Melati 
Alexandrino da Silva, vitima-
do por um câncer. Ele estava 
trabalhando como vigário da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Consolação, na Capital.

Nascido em São Vicente, 
Padre Rui se tornou liturgista 
de referência com especiali-
zação em liturgia das Igrejas 
Orientais e ajudou na elabo-
ração e revisão do Diretório 
Litúrgico da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB).

O bispo Auxiliar da Arqui-
diocese de São Paulo, dom 
Edmar Perón declarou em 
nota de pesar que o senso 
pastoral do Padre Rui “o 
levou a uma ação evangélica 
como verdadeiro pastor do 
seu rebanho, numa atenção 
constante a todos os que o 
procuravam. Possuía uma 
atenção muito especial ao 
ecumenismo e ao diálogo in-
ter-religioso, na promoção da 
unidade das Igrejas Cristãs.”

Seu calvário de doença 
foi acompanhado de perto 
por muitos sacerdotes da 
Diocese que tinham por ele 
grande estima e admiração. 
Padre Caetano Rizzi, um dos 

mais próximos fala da emo-
ção da convivência com ele: 
“Tive a felicidade de conviver 
com o Pe. Rui Melatti desde 
os tempos  de seminarista, 
quando trabalhamos juntos 
no Colégio São Francisxo Xa-
vier. Ele foi ordenado pouco 
tempo antes de mim. Jesuita 
de primeira grandeza! Como 
sacerdote, ajudou-me mui-
tísimas vezes nas Paróquias 
São Jorge Mártir, Nova Cin-
tra, Jesus Crucifi cado, e em 
Caraguatatuba.Mais tarde, 
com a vinda da mãe dele para 
morar perto da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 
em Santos, tive a graça de tê-
lo comigo todos os fi nais de 
semana, pois ajudou a criar 
a Comunidade Santo Inácio 
de Loyola, no BNH. 

Foram tempos de mú-
tuo crescimento, pois sua 
especialização foi na área 
de Liturgia, atuando assim 
até o fi m de sua vida. Nossa 
CNBB deve muito ao Pe. Rui 
pelos serviços prestados, 
principalmente em cursos 
de atualização, retiros e no 
Diretório Litúrgico, que trará 
ainda seu nome no ano 2013. 

A doença veio de forma 
silenciosa e foi se agravando 
violentamente. O câncer, 

que parecia superado, como 
inimigo da vida, foi voltando 
e o levou aos braços do Pai 
Amoroso, com muitos sofri-
mentos, perda da visão e dos 
movimentos. Acompanhei 
sua doença, visitando-o em 
São Paulo. Juntos nós reza-
mos e juntos choramos ao 
lembrar nossa vida sacerdo-
tal. Nunca o vi reclamando de 
sua doença. Em tudo havia o 
abandono nas mãos do Pai. 
‘Faça-se a Tua Vontade”, 
repetia sempre.

Quando do momento da 
Unção dos Enfermos, mi-
nistrado pelo Pe. Luiz Ante-
nor, de São Carlos, e nosso 
amigo,juntei-me às orações. 
Na parte final da oração 
dos agonizantes, que ele 
acompanhou lucidamente, 
ao dizermos “Vai ao encon-
tro do teu Deus e que os 
anjos te recebam às portas 
do Paraíso”, num gesto de 
entrega, ele lentamente le-
vantou as mãos. Cantamos 
“Maria de Nazaré”, que ele 
acompanhou balbuciando 
as palavras. Esta é a imagem 
que guardo em meus olhos e 
em meu coração. Fidelidade 
até o fi m! 

Em seu velório, na Paró-
quia da Consolação (e não 

poderia ser em outro lugar, 
acompanhado de Pe. Wi-
lhelm Barbosa, da S. Pedro 
O Pescador, em S. Vicente.), 
muitos sacerdotes e bispos 
se uniram em contínuas ce-
lebrações Eucarísticas.

Com certeza, Pe. Rui, nos 
encontraremos no Céu para 
cantar solenemente o “Exul-
tet”, como você o fazia nas 
Celebrações Pascais!”

Pe. Rui dava atenção muito 
especial ao Ecumenismo e ao 
diálogo inter-religioso, na 
promoção da unidade das 
Igrejas Cristãs
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Paróquia celebra Santa Teresinha Missa festiva na Catedral abre o Ano da Fé
Pascom/SPA-Gessica Spaolonzi

Cartões postais preservam acervo 
da Basílica Santo Antônio do Embaré

Centenas de fiéis participaram da celebração em home-
nagem a Santa Terezinha do Menino Jesus realizada na Pa-
róquia São Paulo Apóstolo, em Santos, presidida pelo pároco 
Pe. Marco Rossi. Ao final da Missa, uma chuva de rosas caiu 
sobre a Imagem da Santa e os presentes e mais de 2 mil rosas 
foram distribuídas.

A Basílica Santo Antônio do 
Embaré é um marco na cidade 
de Santos. Administrada por 
Frades Franciscanos Capuchi-
nos, a Igreja tem importante 
papel histórico e arquitetônico 
e um precioso acervo sacro. 
Muito procurada por turistas, 
a Basílica também chama aten-
ção por ser dedicada a Santo 
Antônio e por estar de frente 
para o mar.

A Basílica possui inúme-
ros altares, telas, imagens, 
além do Coro da Basílica com 
o órgão de 3780 tubos e da Ro-
sácea de oito pétalas. Agora, 
alguns detalhes do interior da 
Igreja podem ser encontradas 

em cartões postais disponí-
veis para venda na secretaria 
paroquial.

São 11 fotos dos diferentes 
altares e imagens que podem 
ser enviados aos parentes e 
amigos como uma lembrança 
desta importante Igreja. No 
verso do cartão, é possível 
encontrar tanto em Português 
quanto em Inglês uma peque-
na descrição da imagem que 
inclui o nome do artista e a 
data em que o respectivo altar 
foi construído.

Basílica Santo Antônio do 
Embaré: Av. Bartolomeu de 
Gusmão, 32, Embaré. Santos. 
Tel.: 3227-5977.

Celebrações dos ‘Padroeiros de outubro’ leva milhares de fiéis às ruas
O Mês de outubro é privilegiado em 

celebração de santos padroeiros: N. Sra. 
Aparecida, S. Judas Tadeu, S. Francisco, 
S. Margarida Maria, Santa Teresinha são 
alguns exemplos de homens e mulheres que 
souberam responder com alegria e coragem 
ao apelo de seguir a Jesus com toda a vida. 

Confira nas páginas 6 e 7 uma pano-
râmica dessas festas que aconteceram nas 
nossas paróquias na Baixada Santista.

Na Basílica do Embaré, a tradicional ‘Bênção 

dos Animais”, ritual típico da Festa de S. Fran-

cisco de Assis, Padroeiro da Ecologia.

Celebração em louvor a Santa Margarida 
Maria/Santos.

Norberto Jr.

Celebração em louvor a N. Sra. Aparecida/San-
tos. Este ano a Festa contou com a presença da 
Imagem Peregrina de N. Sra. vinda diretamente 
de Aparecida/SP.

Celebração comunitária de casamento durante a festa de 
N. Sra. Aparecida, em S. Vicente

Procissão de N. Sra. Aparecida, em Mongaguá

Pascom - Embaré
Chico Surian

Divulgação

‘Bate-lata’ anima garotada em SV

Mais uma vez a garotada da Beato Anchieta, no Humaitá, em 
São Vicente,  deu 0 seu recado com o tradicional ‘bate-lata’, re-
alizado no dia 14 de outubro. A caminhada chama a atenção da 
comunidade para os direitos das das crianças e adolescentes.

Silvio Nunes

A Missa festiva do dia 13 de 
outubro na Catedral de Santos 
abriu as celebrações do “Ano 
da Fé’ na Diocese de Santos. A 
Missa foi presidida por Dom 
Jacyr Francisco Braido, bispo 
diocesano de Santos, e concele-
brada por Dom Alfonso Cabezas 
(Bispo Emérito de Vilavicen-
zio, na Colômbia, que vive um 
ano sabático na Diocese), pelo 
vigário-geral, Pe. Elcio Antonio 
Ramos, e pelos sacerdotes das 
paróquias da Diocese. 

Outras dois motivos esta-
vam presentes na celebração: 
a festa de N. Sra. do Rosário, 
Padroeira da Diocese de Santos 
e a instituição do Ministério de 
Leitor aos seminaristas: Carlos 
Alberto Courbassier Junior, 
Felipe Sardinha Bueno, José An-
tonio Oliveira da Silva e Renan 
Fonseca e Censi. O Ministério de 
Leitor confere aos seminaristas 
a faculdade de proclamarem a 
Palavra durante as celebrações 
litúrgicas.

O “Ano da Fé” (aberto em 
11 de outubro) prossegue até a 
Festa de Cristo Rei de 2013. Dom 
Jacyr lembrou o objetivo desta 
celebração: “A grande finalidade 
deste ANO DA FÉ é REDESCO-
BRIR O CAMINHO DA FÉ EM 
JESUS CRISTO - É a primeira  
urgência nos dias atuais, quando 
a crise de fé atinge profunda-
mente muitas pessoas. Já não é 
suficiente se preocupar com as 
consequências sociais, culturais 
e políticas de nossa vida de fé. É 
necessário aprofundar o sentido 
da fé em si mesma”.

Para a vivência do Ano da Fé 
na Diocese, já estão sendo or-
ganizadas diversas celebrações, 
jornadas de estudos, romarias 
dentre outras atividades.

EvEntos

Acompanhe o calendário de 
eventos do Ano da Fé na Diocese 
de Santos pelas mídias: www.
diocesedesantos.com.br / face-
book.com/diocesedesantos O Ano da Fé será um momento privilegiado para o aprofundamento das verdades da fé e a 

renovação da conversão a Jesus, pede o Papa Bento XVI

Pe. Elcio Ramos, D. Jacyr Braido e D. Alfonso Cabezas na missa de abertura do Ano da Fé

Fotos Chico Surian

Divulgação

No sentido horá-
rio: Carlos Alberto 
Courbassier Ju-
nior (foto maior); 
Felipe Sardinha 
Bueno;  José An-
tonio Oliveira da 
Silva;
Renan Fonseca e 
Censi. 
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Irmã carmelita faz Votos Perpétuos, oferecendo
a vida pela salvação do clero e da humanidade

Santos Padroeiros relembram sentido do seguimento de Jesus

Rosa de Saron lança CD em SV

Dom Jacyr Francisco Braido preside uma das missas no 
dia da festa de S. Judas Tadeu, em Cubatão (28/10)

Tradicional procissão noturna de S. Judas Tadeu, na festa 
da paróquia S. Judas Tadeu, em Santos (28/10)

Marly Patrício/Pascom
Penha  Andrade/Pascom

Dom Jacyr Francisco Braido preside uma das missas no 

dia da festa de São Francisco de Assis, em Cubatão (4/10)
Tradicional procissão luminosa de S. Edwiges, (16/10), 
levou milhares de fiéis às ruas de Santos.

“Então veio aquela per-
gunta: ‘Você já pensou em ser 
religiosa?’. Foi uma pergunta 
que não parou nos meus 
ouvidos e comecei a me ques-
tionar seriamente”. Foi assim 
que Irmã Maria Aparecida da 
Cruz do Imaculado Coração 
sentiu que Cristo a estava 
chamando para desposá-la. 
Após nove anos de prepa-
ração no Carmelo São José 
e da Virgem Mãe de Deus, 
em Santos (Irmãs Carmeli-
tas Descalças), Irmã Maria 
Aparecida fará os ‘Votos 
Perpétuos’ no dia 15 de de-
zembro em uma celebração 
que acontecerá às 10 horas na 
Capela do Carmelo São José. 
A descobertA 
dA vocAção

 Os pais esperavam que 
a filha caçula de três irmãos 
entrasse para a universidade, 
casasse, e como qualquer 
garota, Maria Aparecida 
também sonhava em ter 
um marido e filhos, e tão 
cedo não pensava em entrar 
para o convento. Porém, ela 
confessa que sempre teve a 
“curiosidade”de conhecer 
uma freira pessoalmente e a 
oportunidade surgiu quando 
as Irmãs Apóstolas do Sagra-
do Coração de Jesus promo-
veram alguns encontros vo-
cacionais na Paróquia que ela 
frequentava, a São Francisco 
de Assis de Cubatão. Ela par-
ticipava dos encontros “sem 
compromisso”, até que veio 
a pergunta: “Você já pensou 
em ser religiosa?”, daí foi um 
caminho sem volta. 

Aberta a conhecer a von-
tade de Deus, Maria Apareci-
da procurava ouvi-Lo e pedir 
em sua orações que o Senhor 
lhe mostrasse o caminho a 
seguir. Após uma noite de 
oração, ela sabia qual era 
o chamado que o Senhor 
fazia. Foi difícil para os pais 
entender sua decisão, mas 
eles nunca a impediram de 
realizar a vontade de Deus. 
Ela conta: “Meu pai disse: 
‘Vou te perguntar três coisas, 
vamos ver se a resposta me 
convence. Você tem certe-
za que é essa a vontade de 
Deus?’. Eu respondi que sim. 
‘Você tem certeza que é isso 
que você quer?’. Eu respondi 
que sim. ‘Essa é a única ma-
neira de você ser feliz?’. Sim. 
Então ele disse: ‘Quem sou eu 
para te impedir?’”, e assim 
abençôou a filha. 

Deborah Figueiredo

Inicialmente, ela fez uma 
experiência de sete meses 
em Marília, interior de São 
Paulo, com as Irmãs Apos-
tolas do Sagrado Coração de 
Jesus, mas percebeu que não 
era o que o Deus queria. “Eu 
disse aos meus pais: é essa 
minha vocação, mas não é lá 
o meu lugar”. A resposta veio 
ainda em Marília, quando na 
imensa biblioteca do conven-
to, a jovem leu o livreto ‘Dito 
de Luz e Amor’, de São João 
da Cruz, onde ele falava da 
espiritualidade carmelita e 
então ela encontrou a manei-
ra como queria viver.
deus não desiste

Apesar disso, Maria Apa-
recida não tinha coragem de 
buscar o Carmelo. Porém, o 
Carmelo foi buscá-la. Certo 
dia, após sair do trabalho, 
ao passar na Paróquia São 
Francisco de Assis para um 
momento de oração, a se-
cretária paroquial chamou-a 
para dizer que a Madre do 
Carmelo havia pedido ao Pá-
roco se poderia indicar uma 
moça, preferencialmente 
vocacionada, para ajudar as 
Irmãs Carmelitas no serviço 
de portaria. Além disso, era 
preciso alguém que tivesse 
disponibilidade para dormir 
no local. Maria Aparecida 
aceitou. Mas o Pároco disse 
“Se ela for, não volta mais”.

O acordo com a Madre 
era o de passar sete meses 
ajudando as Irmãs. E os ‘sete 
meses’ já se tornaram nove 
anos. A decisão de entrar 
para o Carmelo foi tomada no 
dia quatro de junho de 2003, 
dia em que ela completava 18 
anos. Para os pais, Irmã Ma-
ria Aparecida pedia à Virgem 
Maria que lhes desse a graça, 
não de simplesmente aceitar 
a vocação da filha, mas de 
comungar com ela da mesma 
alegria. Graça alcançada.

A vocação da Irmã Maria 
Aparecida a despertou para 
ser ‘Irmã Externa’. A forma-
ção é a mesma para as ‘Irmãs 
de Clausura’, a mesma espi-
ritualidade, porém, enquanto 
uma interna (clausura) se 
forma em seis anos, a externa 
se forma em nove, pois é ne-
cessário mais três anos para 
suprir os períodos em que a 
irmã se ausenta, justamente 
em função das atividades fora 
do Convento. A missão da 
Irmã Externa é então fazer 
a ligação das irmãs internas 

com a sociedade, ajudando-
as em todas as suas neces-
sidades.
vidA e missão dAs 
irmãs cArmelitAs

A missão das Irmãs Car-
melitas é de rezar e oferecer 
todo o seu trabalho para 
Jesus Cristo pela santifica-
ção do Clero e salvação da 
humanidade. Quando uma 
moça sente o chamado para a 
vida consagrada, primeiro faz 
o acompanhamento vocacio-
nal, e se for despertada para 
a vocação para o Carmelo, é 
necessário passar pelo dis-
cernimento da Madre. “Há 
a possibilidade de fazer um 
período de experiência dentro 
do Carmelo, que dura três 
meses. Se após este tempo, a 
vocacionada confirmar a sua 
vocação, ela inicia o tempo 
próprio de formação, que 
durará seis anos (no caso da 
clausura)”. 

No primeiro ano, vive 
como Postulante, como quem 
pede pelos votos. No segundo 
ano, com o recebimento do 
‘hábito’ (a veste própria das 
religiosas) se inicia o ‘Novi-
ciado’ que durará dois anos. 
No terceiro ano, há o ‘Novi-
ciado Canônico’, ou seja, por 

um ano, a noviça tem contato 
somente com a família, sem 
contato com a sociedade. 
É um tempo de profundo 
recolhimento. Ao final do 
Noviciado, é feita a ‘Primeira 
Profissão’, como uma consa-
gração temporária. Esses vo-
tos serão renovados durante 
três anos, para que ocorra a 
consagração definitiva, com 
os ‘votos perpétuos’. 

Irmã Maria Aparecida ex-
plica que podemos comparar 
o Rito de Consagração com o 
de um casamento: “Eu sou a 
noiva e Cristo é aquele que 
desposa. Eu assumo meu 
compromisso com o Senhor 
nesta comunidade de vida 
consagrada específica, que 
é a comunidade das Irmãs 
Carmelitas.” 

Para a Irmã, fazer os votos 
perpétuos “é mais do que um 
sonho realizado, é colocar-se 
totalmente nas mãos de Deus 
ao Serviço da Igreja. Em Ora-
ção, no Sacrifício de Cristo, 
oferecendo minha vida pela 
santificação dos sacerdotes.”, 
disse, segurando a emoção.

O Carmelo São José fica 
na - R. Dom Leopoldo Duarte 
e Silva, 50, Marapé- Santos, 
próximo á Igreja S. Judas 
Tadeu.

Ir. Maria Aparecida: alegre testemunho da entrega a Cristo

Nos dias 26, 27 e 28 
de outubro realizou-se no 
Centro de Formação para o 
Apostolado de Santos (CE-
FAS), o Retiro dos casais 
que vivem uma segunda 
união. Este ano, de modo 
muito significativo, pois 
comemoramos 15 anos de  
existência da Pastoral dos 
Casais em Segunda União 
em nossa Diocese.

O Retiro transcorreu 
num clima de muito amor 
e oração. Padre Julio Lo-
pes Llarena (Reitoria de 
N. Sra. do Amparo/SV), 
fez a acolhida  dos casais 
e falou sobre o ‘Perdão’ na 
vida conjugal.

O tema principal “To-
bias e Sara”  foi desenvol-
vido pelo Padre Alexander 
Marques da Silva de ma-
neira muito didática que  
foi  muito bem assimilado 
pelos participantes. 

A inserção da Pastoral 
dos Casais em Segunda 
união no âmbito da Pasto-
ral Familiar foi desenvol-

Casais reforçam missão
e serviço da vida conjugal

Divulgação

vida pelo casal Osmarina 
e Toninho, secretários da 
Pastoral no Estado de São 
Paulo.

Padre Valdecir João 
dos Santos (Par. N. Sra. 
da Lapa/CB) falou  sobre 
a importância da ação dos 
casais no Movimento Pa-
roquial. “Eles são um elo 
vital em nossas ação pas-
toral, pois existem muitas 
Pastorais importantes na  
Igreja, carentes de casais, 
onde eles serão bem muito 
bem recebidos”, avalia.

“No cotidiano dos ca-
sais em segunda união 
há que se considerar com 
muito cuidado a  situação 
dos filhos, pois não existe 
ex-filhos”, foi a tônica da 
palestra da Pisicologa  Zu-
leika Olivan.

Encerramos com uma 
missa rezada pelo Padre 
Alexander Marques. Lúcia 
e  Valmir é o atual casal 
coordenador da Pastoral.

(Colaboração: Zulmi-
ra e Rollo/ENS-Santos)

Consagrada no cenário 
musical nacional e com 
mais de 20 anos de car-
reira, a Banda Católica 
Rosa de Saron chega a São 
Vicente para lançar o novo 
CD “O Agora e o Eterno”. 
O show será no dia 16 de 
dezembro na Fantastic 
Chopperia, com abertura 
da casa às 17 horas e início 
do show previsto para as 
19 horas.

A banda surgiu em 1988, 
em Campinas, interior de 
São Paulo, dentro da Reno-
vação Carismática. Em pou-
co tempo, a banda que hoje 
é formada por Guilherme de 
Sá, Eduardo Faro, Rogério 
Feltrin e Grevão, começou 
a levar as próprias compo-
sições para festivais, man-
tendo sempre os primeiro 
lugares, o que contribuiu 
para a gravação do primeiro 
CD “Diante da Cruz”. 

O segundo CD “Angús-
tia Suprema”, ultrapassa o 

meio religioso, ganhando 
popularidade no cenário 
nacional da música no 
País. Em 2006, “Casa dos 
Espelhos” ficou em 3º lu-
gar como melhor disco de 
Hard Rock nacional.

Apesar do crescente 
sucesso ao longo desses 
anos, a banda católica 
garante que o objetivo 
continua o mesmo des-
de o início: fazer rock de 
qualidade levando a todos 
uma mensagem cristã de 
esperança, fé e amor.
outrAs informAções:

Fantastic Chopperia: 
Av. Antonio Emmerick, 
nº 1643, Jd. Guassu. São 
Vicente. Tel.: 3561-2524. 
Site (ponto de vendas) 
www.fantasticchopperia.
com.br.

Venda On Line de in-
gressos: www.ingressora-
pido.com.br.

Site oficial da banda: 
www.rosadesaron.com.br.

Divulgação

Bazar de S. Martinho
O Roupeiro Beneficente São Martinho realizará 

nos dias 10 e 11 de novembro, a partir das 15 horas 
um bazar beneficente. 

Local: Residência Sacerdotal- Rua Enguagua-
çú, 181, Ponta da Praia - Santos.

Pascom S. Francisco

Pascom S. Edwiges
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Católica UniSantosLiceu Santista

Alcoólicos 
Anônimos

Quer parar de
beber e não consegue?

Ligue para: 
(13)3235-5301.

Existe um grupo perto de você.

Assessoria de Comunicação

Projeto da Católica UniSantos é 
vencedor do prêmio Comunidade em Ação 

Fotos: Assessoria de Comunicação

Participação especial da Orquestra Jovem Unisantos

Desde o dia 31 de outubro, 
a Imagem de Nossa Senhora 
do Carmo esta em peregrinação 
pelas Paróquias e Comunidades 
de Peruíbe. Ao mesmo tempo, 
os fi éis da cidade farão a nove-
na em preparação à Ordenação 
Sacerdotal do Diácono Frei 
Eduardo Ferreira, primeiro jo-
vem de Peruíbe a ser ordenado 
sacerdote. Frei Eduardo  será 
ordenado sacerdote na Ordem 
dos Carmelitas.
PROGRAMAÇÃO

31/10- 15h- Missa e acolhida 
da Imagem de N. Senhora Car-
mo na Matriz de S. João Batista, 
com a presença de Frei Lino de 
Oliveira, OC, do Convento do 
Carmo de Santos.

1/11- 19h- Missa do 1º dia 
da Novena - Paróquia São José 
Operário (Caraguava).

2/11- Fiéis Defuntos. A Ima-
gem será levada às Missas nos 
cemitérios: 8h- São João Batista 
(Centro). 10h e 16h- S. Isabel 
(Jd. Veneza). 

Novena de N. Sra. do Carmo prepara para 
primeira Ordenação Sacerdotal em Peruíbe

19h- 2º dia da Novena -  
Com. S. Pedro (Vila Peruíbe).

3/11- 19h- 3º dia da Novena 
- Com. Santo Expedito (Estância 
dos Eucaliptos).

4/11- 10h- Missa - Com.  S. 
Isabel (Jd. Veneza).

19h- 4º dia da Novena - Ma-
triz São João Batista.

5/11- 19h- Com. Santo Antô-
nio (Jd. Peruíbe).

6/11- 19h- 6º dia da Nove-
na - Com. N.S. Rainha da Paz 

(Ribamar).
7/11- 19h- 7º dia da Novena 

- com. Santíssimo Sacramento 
(Vila Erminda).

8/11- 19h - 8º dia da Novena - 
Com. S. Judas (Jd. Brasil).

9/11- 19h - 9º dia da Novena 
- Com. N. S. Aparecida (Bairro 
dos Prado).
ORDENAÇÃO SACERDOTAL

A Ordenação do Primeiro Sa-
cerdote de Peruíbe, da Ordem do 
Carmo, será no dia 10 de novembro 
às 10 horas na Paróquia São José 
Operário – R. Santa Lúcia Filippi-
ni, 82. Caraguava. O Diácono Frei 
Eduardo Ferreira será ordenado 
sacerdote pelas mãos de Dom 
Milton Kenan Júnior, da região de 
Brasilândia em São Paulo.

A primeira Missa celebrada 
pelo Neo Presbítero será às 19h 
na Matriz S. João Batista, Pça. 
Monsenhor Lino dos Passos, 
Centro, no mesmo dia de sua 
ordenação.

No dia 11, Frei Eduardo pre-
sidirá a primeira Missa na São 
José Operário, às 19h.

 Frei Eduardo Ferreira,OC

O Centro de Estudos do 
Liceu Santista está com ins-
crições abertas para novos 
eventos a serem realizados 
em novembro: o encontro "A 
importância do vínculo ma-
terno/paterno e suas reper-
cussões na aprendizagem", 
com Walkiria Nunez Paulo 
dos Santos, e a ofi cina "Como 
usar infográfi cos, esquemas 
e mapas conceituais em sala 
de aula", com Alcielle dos 
Santos.

As inscrições devem ser 
feitas pelo site www.liceu-
santista.com.br ou na secre-
taria da escola (Av. Francisco 
Glicério, 642, em Santos). 
Outras informações pelo 
telefone (13) 3205-1010. As 
vagas são limitadas.
DATAS

"A importância do 
vínculo materno/pater-
no e suas repercussões 
na aprendizagem"

Formadora: Walkiria 
Nunez Paulo dos Santos - 
Psicóloga, especialista em 
Psicologia Clínica e membro 
da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise de São Paulo. 
Autora de artigo publicado 
na revista Construções da 
ABC (SBPC).

Data: 7 de novembro 
(quarta-feira)

Horário: 19h às 22h
Inscrições até 29 de outu-

bro. Investimento: R$ 85,00
"Como usar infográ-

fi cos, esquemas e mapas 
conceituais em sala de 
aula"

Formadora: Alcielle 
dos Santos - Pedagoga, es-
pecialista em Aprendizagem 
Cooperativa. Atualmente 
atua como Coordenadora Pe-
dagógica do 9º ano do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio 
do Liceu Santista.

Datas: 27 e 29 de novem-
bro (terça e quinta-feira)

Horário: 19h às 22h. Inves-
timento: R$ 160,00 (à vista ou 
parcelado em duas vezes).

Centro de Estudos
O Centro de Estudos do 

Liceu Santista foi desen-
volvido com o intuito de 
contribuir com a formação 
continuada dos profi ssionais 
de educação da Baixada San-
tista. Seus cursos são volta-
dos para professores de todos 
os segmentos, coordenadores 
pedagógicos, diretores de 
escolas, mantenedores e de-

mais interessados na área.
Esse novo espaço de estu-

dos prima pelo conhecimento 
partilhado, contextualizado, 
criativo e inovador, ajustan-
do a prática pedagógica à 
aprendizagem signifi cativa do 
educando. Por meio das ações 
desenvolvidas pelo Centro 
de estudos do Liceu Santista, 
assume-se o compromisso de 
desenvolver competências, 
habilidades e conexão de sa-
beres, de modo a oferecer aos 
educadores ferramentas que 
auxiliem o fazer pedagógico.
MATRÍCULAS ABERTAS

O Liceu Santista mantém 
um Programa de Visitas Mo-
nitoradas para os interessados 
em conhecer o seu Projeto 
Político-Pedagógico e instala-
ções. Agende seu atendimento 
pelo telefone (13) 3205-1010 
ou pelo e-mail comunicacao@
liceusantista.com.br .

Centro de Estudos do Liceu Santista 
abre inscrição para novos cursos

“Sabor da Esperança” é 
o nome do projeto de exten-
são universitária dos cursos 
de Nutrição e Gastronomia 
da Católica UniSantos que 
foi vencedor, na categoria 
Sustentabilidade, do Prê-
mio Comunidade em Ação, 
promovido pelo Jornal A 
Tribuna. A entrega do troféu 
e placa comemorativa foi 
realizada, no dia 30 de outu-
bro, em solenidade festiva no 
Teatro Guarany, em Santos. 
Autoridades, empresários, 
políticos, educadores e repre-
sentante de diferentes enti-
dades prestigiaram o evento, 
que contou com apresentação 
da Orquestra Sinfônica Jo-
vem UNISANTOS. 

Dos 109 projetos inscri-
tos, 15 foram fi nalistas nesta 
10ª edição do Prêmio, di-
vidido nas categorias Sus-
tentabilidade, com ações de 
reciclagem e defesa ao meio 
ambiente; Voluntariado, com 
trabalhos em prol da comuni-
dade; e Centro de Referência, 
com serviços que benefi ciem 
a comunidade. 

O projeto “Sabor da Espe-
rança” surgiu em 2008, em 
parceria com a Associação 
Casa da Esperança, entidade 
social e fi lantrópica que existe 
há 50 anos. Foi implantado, 
sob a coordenação da profes-
sora Suemy Martha Roselli 
Hayashi de Freitas, dos cursos 
de Nutrição e Gastronomia, 
depois da percepção de que era 
possível aproveitar o tempo 
de espera que os pais tinham 
enquanto seus filhos eram 
atendidos pelos profi ssionais 
da associação. 

O objetivo é contribuir 
com a capacitação e forma-
ção das mães, na área de 
alimentação e panificação, 
contribuindo para o desen-
volvimento da valorização 
pessoal, ampliando seus 
conhecimentos na área de 
Nutrição saudável. Assim, 
as técnicas apreendidas po-
dem ser implementadas nos 
próprios lares. Para isso, 
também foi preparada uma 
cartilha com orientações e 
receitas

Além dos benefícios para 
a saúde da família, o projeto 
desperta a autonomia para 
uma atividade, o que contri-
bui para  a própria geração de 
renda familiar.
APRENDIZADO

Para a aluna do 6º semes-
tre do curso de Nutrição, Na-
tália de Carvalho Rodrigues, 
que atuou como voluntária, 
participar do projeto foi um 
aprendizado diferenciado, 
uma satisfação em poder 
contribuir para uma mu-
dança da realidade, além de 
um verdadeiro exercício da 
profi ssão. 

Coordenadora do projeto, 
a professora Suemy Hayashi 

de Freitas disse que a pre-
miação é motivo de alegria 
e orgulho. Ela ressaltou que 
além de contribuir para a 
formação do aluno, o “Sabor 
da Esperança” ajuda na auto-
estima das mães, mostrando 
que elas são capazes de me-
lhor a qualidade de vida dos 
filhos e ainda exercer uma 
nova profi ssão. 

Vice-presidente da Casa 
da Esperança, Roberto Luiz  
Barroso falou do orgulho  do 
reconhecimento do trabalho 
da entidade e dedicou o prê-
mio às mães das crianças com 
necessidades especiais que, 
com todas as dificuldades, 
se dispõem a aprender algo.  

Diretora do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas e 
Saúde, a professora Mônica 
Lourenço das Neves ressal-
tou o papel da universidade 
ao contribuir com a socieda-
de e oferecer oportunidade 

para os alunos atuarem em 
projetos sociais.  

Para a coordenadora do 
curso de Nutrição, professora 
Valdete Lemes Stivanin, o 
prêmio é resultado de muito 
trabalho. Ela e a coordenado-
ra do curso de Gastronomia, 
a professora Rosângela Bam-
pa Schattan, fazem questão 
de salientar que nada seria 
possível sem a dedicação dos 
alunos, que são os grandes 
merecedores do prêmio. 
ORQUESTRA JOVEM

Sob o comando do maes-
tro Beto Lopes, a Orquestra 
Sinfônica Jovem UNISAN-
TOS participou da abertura 
do evento, apresentando 
um repertório especial que 
incluiu temas de fi lmes, pe-
ças de bandas como Cold 
Play, pops clássicos do grupo 
ABBA e música brasileira, 
em sucessos de Villa-Lobos 
e Guerra Peixe. 

Suemy Hayashi de Freitas, Coordenadora do Projeto, e a 
estudante  Natália de Carvalho Rodrigues, voluntária

Vice-presidente da Casa da Esperança, Roberto Luiz  Bar-
roso, recebe emocionado o Prêmio

“Por que ainda há pessoas que se infectam?”
Nos dias 03 a 06 de ou-

tubro, aconteceu no Con-
vento dos Freis Capuchi-
nhos em Porto Alegre/RS 
o X Seminário Nacional de 
prevenção ao HIV e AIDS. 

Este evento teve como 
objetivo discutir e apro-
fundar a temática da epi-
demia da AIDS especifi -
camente na contribuição 
que a Pastoral tem na 
dimensão da prevenção.

O X Seminário de Pre-
venção abordou a temáti-

ca com o lema "Por que 
ainda há pessoas que se 
infectam?”. Parte-se no-
vamente de uma questão, 
de uma interrogação, 
pois se sabe que apesar 
dos avanços e das desco-
bertas feitas pela ciência, 
ainda há muitas pessoas 
se infectando e muitos 
óbitos acontecendo.

A batalha contra o 
HIV ainda não foi venci-
da, é preciso implemen-
tar ações de prevenção e 

pautar permanentemente 
na sociedade a questão 
das DST/HIV e AIDS.

Nota-se que pela me-
lhoria que o medicamen-
to traz as pessoas estão 
relaxando na prevenção 
favorecendo o avanço da 
doença. 

Estiveram represen-
tando a Diocese de Santos 
Irmã Alódia Maria, Luci-
lia e Manoel Serpa.

(Colaboração: Lucí-
lia/Past. Aids-Santos)

Past. da AIDS

Fique por dentro das 
notícias, informações, 
agendas dos eventos e ce-
lebrações  das paróquais

da Dicoese de Santos.

Acesse: 
www.diocesedesantos.

com.br / wwww.facebook.
com.br/diocesedesantos

Diocese na NET
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“DEUS VIVE E PRECISA DE HOMENS QUE VIVAM PARA ELE E O LEVEM AOS OUTROS. SIM, TEM SENTIDO TORNAR-SE SACERDOTE: 
O MUNDO TEM NECESSIDADE DE SACERDOTES, DE PASTORES, HOJE, AMANHÃ E SEMPRE ENQUANTO EXISTIR” (BENTO XVI).

GOV - Encontro do Grupo de 
Orientação Vocacional

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura.” (Marcos 16, 15)

Seminário S. José

No dia 30 de setembro, 
no Lions Club de Bertioga, 
aconteceu o encontro anual 
de formação e confrater-
nização dos membros da 
Sociedade São Vicente de 
Paulo, o “Bate Papo Vicenti-
no”. Participaram 70 pessoas 
de conferências das cidades 
de Santos, Bertioga, Guarujá 
e de Vicente de Carvalho. O 
tema central, proposto pela 
coordenação da SSVP no 
Brasil foi “Vamos aos pobres”. 

A frase do Beato Antônio 
Frederico Ozanam guiou os 
trabalhos de reflexão, que 
se fundamentaram na ava-
liação e direcionamento da 
espiritualidade e missão 
dos Vicentinos, os quais são 
convidados a embelezar o 

Com grande alegria es-
tamos acolhendo em nosso 
Seminário Diocesano, desde 
o início do semestre, Dom 
Alfonso Cabezas, missioná-
rio Lazarista (mesma Con-
gregação à qual pertencem 
nossos formadores). Dom 
Alfonso foi ordenado Padre 
em 1969, e iniciou no Epis-
copado como Bispo Auxiliar 
em 1988, em Cali (Colômbia). 
Em 1994, foi designado Bispo 
Diocesano em Villavicencio 
(Colômbia), onde permane-
ceu até 2001. Dom Alfonso 
tem ampla experiência mis-
sionária. Entre os países que 
já o acolheram estão a África 
e os Estados Unidos. 

Vamos conhecer melhor 
este visitante que já faz parte 
de nossa família. Dom Al-
fonso foi entrevistado pelos 
seminaristas Wilson José e 
Hector Leão, ambos do 2º 
ano de Filosofia. 

Dom Alfonso, por que 
ser sacerdote? 

Há duas maneiras de 
responder a essa pergunta: 
primeiro, e não fui eu que 
‘escolhi’ ser sacerdote, mas 
foi Jesus Cristo que ‘me es-
colheu’ para ser ministro da 
Sua Igreja.

Segundo, há a parte hu-
mana, porque foi me dado 
esse desejo e eu não tive 
dificuldade em aceitar esse 
chamado. Venho de uma 
família Cristã: pai, mãe, sete 
irmãos e três irmãs (uma 
religiosa). Minha família ia à 
missa todo domingo e rezá-
vamos o Terço todos os dias. 
Sou de uma grande família 
colombiana. Criado nesse 
ambiente, fui educado pelos 
Salesianos durante a escola 
primária, e depois, no Ensino 
Médio, pelos Padres Vicenti-
nos, quando fiz o período do 
‘seminário menor’. 

E esta semente foi cres-
cendo e, pouco a pouco, eu fui 
discernindo com mais clareza 
aquilo que seria o chamado 
de Deus para mim minha 
vida e eu disse ‘sim’.

Foi assim que o Bispo 
me ordenou: quando eu ti-
nha meus 25 anos de idade 
(1969). Antes havia sido 
ordenado diácono pelo Papa 
Paulo VI no ano de 1968, 
quando ele visitou a Colôm-
bia.

Como o senhor rece-
beu o chamado para o 
Episcopado?

De uma maneira muito 
simples. Eu trabalhava como 
formador no Seminário, e lá 
eu encontrei muitos sacer-
dotes e bispos da Colômbia, 
e eles, talvez, possivelmente, 
viram em mim algumas qua-
lidades, e fui chamado pelo 
papa João Paulo II para ser 
bispo auxiliar em Calle em 
1988. Sendo assim, depois 
de 19 anos de padre missio-
nário e formador do clero na 
Colômbia.

Quais foram os seus 
maiores desafios e suas 
maiores alegrias como 
missionário?

Muitos desafios e muitas 
alegrias, dependendo da ida-
de. Quando jovem recordo a 
dificuldade da missão nos 
rios da Colômbia, com as 
populações ribeirinhas. Era 
difícil pegar o barco e ir de 
um lugar a outro. Era quase 
uma aventura. 

Outros foram desafios 

A Pastoral Vocacional 
convida os jovens que estão 
interessados em discernir 
sobre o chamado de Deus 
em sua vida a participar do 
próximo encontro do Grupo 
de Orientação Vocacional 
(GOV). 

O encontro acontecerá 
no dia 24 de novembro, a 
partir das 14h, no salão pa-
roquial da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima e Santo 
Amaro, Igreja Matriz do 
Guarujá, no Centro. Venha 

A Pastoral Vocacional 
promoverá no dia 01 de 
dezembro o segundo Dia 
Do Coroinha (DDC). Como 
continuação do anterior, 
o tema será “Os sinais de 
Deus presentes na Liturgia: 
Liturgia Eucarística”.

Durante o encontro, os 

culturais e pastorais quando 
eu era bispo auxiliar de Calle, 
trabalhando com as comu-
nidades eclesiais de base em 
uma região muito pobre na 
Arquidiocese.

E também os desafios de 
quando fui à África, outro 
desafio cultural, quando en-
frentei de perto as violências 
étnicas dos Tutsis e Hutus 
(principais etnias de Ruanda, 
envolvidas no genocídio de 
1994). 

Recentemente, um gran-
de desafio foi trabalhar em 
Nova York que eles dizem ser 
a ‘capital do mundo’. É um 
desafio por causa da secula-
rização, consumismo e mate-
rialismo, mas também, é um 
convite a pregar Jesus Cristo 
neste mundo difícil que Deus 
também quer salvar.

Mas sempre um desafio 
traz uma grande alegria, uma 
grande satisfação de saber 
que Deus está comigo e que 
não sou eu que estou fazendo 
sua obra acontecer e sim Ele 
que está fazendo uma obra 
bonita para salvar a nossa 
humanidade.

Dom Afonso, o que o 
senhor está achando de 
sua nova experiência no 
Brasil?

É uma missão muito sim-
ples: mergulhar em uma 
nova cultura, uma nova lín-
gua e uma nova experiência 
querida por Deus que eu 
procuro fazer da melhor for-
ma, porque devo aproveitar 
muito bem esse ano sabático 
(período para parar, refletir 
e pensar).

Em comemoração aos 
50 anos do Concílio Va-
ticano II e pelos 20 anos 
do Catecismo da Igreja 
o Papa Bento XVI nos 
pede para que vivamos 
um ‘ano da fé’. Em algum 
momento o senhor viu 
sua fé se abalar?

Eu devo dar graças a 
Deus, porque, certamente, 
Ele tem  me protegido. Há 
momentos de mais gene-
rosidade, fé e energia, e há 
também períodos difíceis 
pelo trabalho apostólico. 
Mas, graças a Deus, não me 
recordo de momentos de 
debilitamento na minha fé, 

de desejos de sair correndo 
porque os problemas são 
muito grandes ou por estar 
em crise. Não. Graças a Deus! 

Eu sempre tive a convic-
ção que essa seria a minha 
vocação. Talvez, quando jo-
vem no Seminário maior, 
tive dúvidas sérias, antes de 
dar o meu ‘sim’ a Jesus Cristo 
em busca do sacerdócio mis-
sionário.

Como o senhor viu e 
viveu o acontecimento 
do Concílio Vaticano II?

Eu me recordo muito 
bem: eu era seminarista do 
Seminário Maior e estava 
estudando Teologia. Esse 
foi um momento muito in-
teressante e desafiante para 
nós, porque era o momento 
de dúvidas e de aberturas, 
isto é, de busca de novos 
caminhos para a Igreja. E 
sem contar, muitas pessoas 
que deixaram-se abalar, logo 
abandonando a Igreja, o sa-
cerdócio. No entanto, para 
mim  foi um período forte e 
de muita alegria, de busca e 
renovação.

Durante este tempo o 
senhor se arrepende de 
alguma coisa que fez ou 
deixou de fazer?

Creio que sim, algumas 
vezes pensei: “isso poderia 
ser mais bem preparado”. 
Certamente, não sou per-
feccionista, mas, penso que 
algumas vezes, por conta da 
preguiça e a falta de entusias-
mo fazia o trabalho com me-
diocridade, então, depois de 
avaliar, percebia que poderia 
ser melhor. Eu tenho um dito 
que deixo para o céu, isto 
é, muitas coisas que desejo 
fazer aqui, mas que é impos-
sível: estudar, ler, encontrar 
pessoas, preparar coisas, 
fazer experiências, todavia, 
somos limitados, sendo ago-
ra, um desejo de eternidade 
que Deus coloca no coração 
do ser humano para pensar 
no céu. Eu penso no céu como 
um lugar onde encontrarei a 
plena perfeição, a plena ale-
gria da minha vida.

Existe alguma pergun-
ta em sua vida de missão 
que o senhor não encon-
trou resposta?

Certamente muitas. Faço-
me perguntas que, às ve-

zes, não encontro resposta, 
mas que pouco a pouco vou 
entendendo. Por exemplo: 
“o porquê do Marxismo?”, 
“o porquê de milhares de 
pessoas assassinadas?”, “o 
porquê do radicalismo mu-
çulmano?”, “o porquê da 
fome no mundo?”, “o porquê 
de tantos filhos drogados em 
boas famílias?”, “o porquê 
de tantas famílias deses-
truturadas?”, enfim vários 
questionamentos que temos 
em nossas vidas que eu não 
conseguirei encontrar res-
postas para tudo.

Se o senhor pudesse 
resumir seu sacerdócio 
em palavras, quais se-
riam?

Uma busca alegre e apai-
xonada pelo Reino de Deus. 

Chegando ao fim desta 
entrevista, queríamos 
pedir ao senhor uma 
mensagem de incentivo 
para os Jovens de nossa 
Diocese que se questio-
nam sobre sua vocação.

Convido aos Jovens que 
lerem esta entrevista, que vi-
vam seu chamado com com-
paixão, porque nossa vida é 
única e porque se temos fé 
podemos cultivar nossa voca-
ção na graça de Deus e Jesus 
Cristo nosso Salvador; fé em 
sua Igreja que é nossa mãe; 
fé em um Deus que estará 
no final de sua vida, pedindo 
a razão do tempo que ele 
nos deu, pedindo a razão da 
energia da vida que Ele vos 
deu de presente.

Eu vos convido a pensar 
com alegria em um futuro 
bonito de fé em Jesus Cristo 
como vosso amigo e salva-
dor; e se você jovem, sentir 
uma inquietude em conhecer 
melhor este Jesus Cristo e 
segui-lo através desta página 
destinada ao Seminário São 
José, que há encontros voca-
cionais (como o Seminário 
em Família) para questionar 
dúvidas vocacionais, convido 
vocês para que não fique com 
dúvidas em seus corações, 
faça um discernimento com 
amigos e amigas que possam 
te ajudar na paróquia ou no 
Seminário; convido-vos a 
aceitar um desafio de discer-
nir um futuro para vossa vida 
na fé em Jesus Cristo.

participar desse encontro de 
jovens que se dispõem a ouvir 
mais atentamente o chamado 
do amigo Jesus!

Vem aí o Dia do Coroinha II

Para fortalecer o sentido 
do ‘chamado’, da escolha e 
preparação de discípulos 
que Jesus propõe, o Semi-
nário Diocesano São José 
dedicou todo o dia 12 de 
outubro à ação pastoral. Os 
seminaristas participaram 
como Igreja e discípulos das 
preparações e Missas neste 
dia tão especial dedicado a 
Nossa Senhora Aparecida.

Como destaque, coloca-
mos em foco a participação 
dos seminaristas em Peru-
íbe (Capela Nossa Senhora 

“Viva a Mãe de Deus e nossa!”

Aparecida) e em São Vicente 
(Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida - Foto). 

Estando com o povo e fa-
zendo parte desse povo que 
caminha em direção a Deus, 
os futuros Presbíteros compre-
endem a fé viva de sua Igreja e 
sentem as mãos acolhedoras da 
Mãe Aparecida que intercede e 
também nos ensina: “Fazei tudo 
o que Ele vos disser” (Jo 2, 5).

(Colaboração: Semina-
ristas Jair e Luciano, 3º ano 
de Filosofia – Pastoral Voca-
cional).

Edgar Alves/SV

participantes vão entender de 
um jeito bem divertido o que o 
Banquete Eucarístico tem a 
ver com a nossa vida. 

Coordenadores e coroi-
nhas, fiquem atentos! Para 
mais informações: 3258-6868 
(Pe. Isac, Seminaristas Luciano 
ou Jair).

Bate Papo  
Vicentino 2012

mosaico pastoral eclesial com 
tal carisma de prática solidária 
com os mais necessitados. 

Entre os presentes, Pe. Pe-
dro Delgado,CM, formador do 
Seminário Diocesano São José, 
contribuiu partilhando elemen-
tos da vida e do pensamento de 
São Vicente. Monsenhor Alfon-
so Cabezas compartilhou sua 
experiência missionária com os 
pobres em Burundi e Ruanda, 
na África, e nos subúrbios de 
Nova York (EUA) junto aos 
imigrantes latinos. 

Fez-se também participan-
te Pe. José Pez, DC, vigário 
paroquial da Igreja São João 
Batista/Bertioga. 

No final, foi celebrada a 
Santa Missa em honra a São 
Vicente, sendo exortados os 
membros da SSVP a perse-
verarem em seu apostolado 
caritativo.
Felipe Sardinha Bueno - Semi-

narista

Seminaristas Hector Leão e Wilson José, com Dom Alfonso
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Catequese Pe. Luís Gonzaga Bolinelli - As-
sessor Eclesiástico da Comissão 
Diocesana de Animação Bíblico-
Catequética (AB-C)/Email: abcdio-
cesedesantos@gmail.com

Ano da Fé e a IVCja!

Diocese participa do XXIII Congresso Mundial do Apostolado do Mar

Diocese presente na 
Assembleia das Igrejas do Sul 1

Pe. Samuel Fonseca e Bruna de Souza

Deborah Figueiredo

Com o documento 
“Porta Fidei” (PF), o Papa 
Bento XVI faz várias re-
flexões sobre o significado 
da fé, além de dar algumas 
indicações de como cele-
brar o ano a ela dedicado. 
A certa altura ele deixa 
bem evidente que nossa fé 
cristã tem seu fundamento 
em Jesus Cristo e que “o 
Ano da Fé é convite para 
uma autêntica e renova-
da conversão ao Senhor, 
único Salvador do mundo” 
(PF 6).

Temos que aproveitar a 
graça desse ano para ques-
tionarmos nosso próprio 
caminho de conversão 
ao Senhor; precisamos 
superar a tentação do co-
modismo que nos limita 
na “mesmice” da vivência 
de nossa fé, como se nos-
sas atitudes do dia a dia 
não precisassem mais ser 
avaliadas ou melhoradas... 
Somente a decisão por 
“uma autêntica e renovada 
conversão ao Senhor” nos 
impulsiona a buscar um 
conhecimento mais apro-
fundado sobre Jesus, seu 
modo de viver e sobre seus 
ensinamentos, que sem-
pre darão nova luz, novo 
ânimo, nova esperança e 
a certeza de podermos agir 
em sintonia com o plano 
de amor de Deus.

Por querer estar em 
sintonia com esse amor mi-
sericordioso que o Pai tem 
por todas as pessoas, vemo-
nos sempre questionados 
pela própria realidade em 
que vivemos. São muitas 
as situações que estão ao 
nosso redor, às vezes até 
em nossas famílias, que 
clamam pela possibilidade 
de conhecer e vivenciar esse 
amor divino. Todos nos 
lembramos que durante a 
Assembleia dos Catequis-
tas foram apresentadas as 
mais variadas situações 
nas quais se encontram os 
jovens e adultos por todos 

os cantos de nossa Dio-
cese. Também para essas 
pessoas é feita a proposta 
de celebrarem o Ano da 
Fé! Também elas precisam 
saber aproveitar a graça 
desse ano para acolher e 
vivenciar o Senhor Jesus 
em suas vidas!

Enquanto catequistas 
e evangelizadores, sabe-
mos que esse convite não 
pode chegar até elas de 
forma superficial e muito 
menos mágica, como se 
fosse suficiente lhes dizer 
somente que “basta ter 
fé” para imediatamente 
já conseguirem acolher 
Jesus em suas vidas. Por 
outro lado não podemos 
cair na tentação de achar 
que o melhor caminho 
para se ter e crescer na fé 
seja o conhecimento puro 
e simples das doutrinas 
presentes nos documentos 
e no Catecismo da Igreja 
Católica.

O desafio é mais com-
plexo e por isso mesmo, 
durante a Assembleia, 
achamos melhor não ela-
borarmos de forma pre-
cipitada um projeto de 
Iniciação à Vida Cristã de 
Jovens e Adultos (IVCja!), 
mas reforçamos nosso 
compromisso de buscar-
mos mais informação e 
formação de como reali-
zarmos bem essa missão, 
além de aprimorarmos 
nossa própria vivência 
cristã. Afinal, o testemu-
nho de nossa fé continua 
sendo o primeiro modo 
de propormos Jesus ao 
próximo.

Reflexão e aprofun-
damento: Tenho me de-
dicado a “uma autêntica 
e renovada conversão ao 
Senhor”? Como? Enten-
do que a outra pessoa 
também tem o direito 
de se sentir amada por 
Deus? Qual a minha parte 
nesse processo?

LEMBRETE:
- Mídias de nossa Comissão:
Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

Três agentes da Pastoral do 
Mard de nossa Diocese estão 
se preparando para o XXIII 
Congresso Mundial do Apos-
tolado do Mar que acontece de 
19 a 24 de novembro na cidade 
do Vaticano, em Roma. Este 
encontro acontece a cada cinco 
anos e reúne promotores do 
Apostolado do Mar do mundo 
todo, entre eles bispos, padres, 
diáconos e leigos.

O evento possui uma densa 
programação com mesas-redon-
das, palestras e atividades sobre 
diversos temas que envolvem a 
evangelização daqueles que tra-
balham em ambiente marítimo. 
Os participantes da Diocese são: 
o Coordenador do Apostolado 
do Mar na América Latina e 
Caribe, Padre Samuel Fonse-
ca, CS, a secretária do Cento 
Stella Maris de Santos, Bruna 
Souza da Cruz, e o seminarista 
scalabriniano, Jesús González 
Garcia, que também trabalha 
no Centro Stella Maris. Eles 
embarcam para Itália no dia 16 
para participar, inicialmente, do 
3º Encontro Internacional dos 
Scalabrinianos do Apostolado 
do Mar, que deve reunir cerca 
de 900 pessoas. Do Brasil irão 
ao todo sete agentes, sendo três 
padres, três leigos e um semi-
narista.
EvangElização no mundo 
marítimo

No Congresso Internacional 
cerca de 500 pessoas devem 
estar presentes para ouvir os sa-
cerdotes e Bispos que falarão so-
bre a situação do Apostolado do 
Mar no mundo dentro do tema 
do Congresso “A Nova Evange-
lização no Mundo Marítimo”.  
Um dos subtemas abordados  
será “Missão: Formação de ma-
rinheiros, capelães e voluntários 
para nova evangelização”, suge-
rido pelo Padre Samuel. Para o 
sacerdote, a formação “é ainda 
mais importante para os leigos, 
pois na impossibilidade da pre-
sença de padres e diáconos, eles 
podem levar adiante celebrações 
e orações”.

O Padre ainda lembra que 
este ano estamos celebrando o 
“Ano da Fé com repercussões 
diretas nesse apostolado. “De 
que forma vamos viver este 
‘Ano da Fé’ no mundo marítimo, 
visando à Nova Evangelização?”, 
questiona. “Não é uma tarefa 
fácil ou simples, pois é preciso 

encarnar, tornar vivo o Evan-
gelho no mundo marítimo, nas 
diferentes culturas, respeitando 
esta diversidade”.
apostolado do mar E o 
CEntro stElla maris

O Apostolado do Mar é uma 
pastoral que a Igreja Católica 
oferece àqueles que passam 
boa parte da vida no mar em 
navios cargueiros, pesqueiros e 
cruzeiros marítimos, oferecendo 
serviços como assistência psico-
lógica, serviço social e acompa-
nhamento espiritual. 

A obra teve início no final do 
século 18 e início do século 19, 
período da Revolução Industrial. 
Nesta época, a máquina substi-
tuiu o trabalho manual, o que 
gerou desemprego e um onda 
de migração pelo mundo todo. 
A preocupação da Igreja era 
acompanhar esses marítimos 
da origem ao destino, oferecen-
do-lhes conforto espiritual e 
humanitário. Assim, surgiram 
os centros de atenção para os 
trabalhadores do mar, alguns 
deles chamados de Stella Maris, 
invocando a Virgem Maria como 
“estrela do mar”. 

A Missão Stella Maris está 
presente em todos os principais 
portos do mundo.

O Centro Stella Maris de 
Santos é uma missão dos Mis-
sionários de São Carlos (Scala-
brinianos), fundada no início da 
década de 70,  para atender as 
necessidade dos marítimos que 
passavam pelo principal porto 
da América Latina, ou seja, o 
Porto de Santos. No Brasil ainda, 
existem outros dois centros: um 
no Rio de Janeiro e outro no Rio 
Grande do Sul, em na América 
Latina e Caribe, 22. 

O Centro de Santos conta 
com uma estrutura para ofere-
cer aos marinheiros conforto e 
lazer, quando estão em terra: 
serviço de internet e telefonia 
internacional, brechó de roupas, 
sapatos e acessórios, sala de jo-
gos, biblioteca, sala de televisão, 
loja de conveniência, além de 
serviços como massagem, aten-
dimento social e psicológico e 
participação na Eucaristia.

Padre Samuel explica que 
o mais importante é que “os 
marinheiros se sintam acolhidos 
no Centro Stella Maris e assim 
se sintam acolhidos pela Igreja 
Católica. Por isso, a importância 
da atuação dos agentes, pois são 

eles que farão este contato com 
trabalhadores que passaram 
horas no mar e chegam cansados 
e estressados”.

Segundo o coordenador, “o 
Apostolado do Mar na América 
do Norte e Europa conta com 
melhor infraestrutura, além do 
trabalho de muitos voluntários, 
o que não é possível em nosso 
país. Aqueles que trabalham 
na Pastoral de nossa Diocese 
são funcionários remunerados, 
totalizando 12. Isso porque o 
trabalho feito pelo Apostolado 
é um trabalho que exige muita 
dedicação: é um trabalho diário 
e que necessita, sobretudo, de 
pessoas que falem outras lín-
guas, especialmente o Inglês. O 

Centro Stella Maris de Santos 
acolhe principalmente maríti-
mos vindos da Ásia”.

O trabalho do Apostolados 
do Mar é um trabalho muito 
importante. “Para ser voluntá-
rio” diz o Padre Samuel, “basta 
querer ajudar ao próximo”. A 
secretária do Centro de Santos, 
Bruna Souza da Cruz diz ainda: 
“É uma oportunidade de estar 
em contato com outras culturas 
e diferentes nacionalidades”. 

Portanto, se alguém tem in-
teresse em atuar no Apostolado 
do Mar como voluntário pode 
procurar o Centro Stella Maris 
localizado na Avenida Washing-
ton Luiz, 361, Boqueirão, Santos. 
Tel.: 3234-8910.

Em parceria com o Insti-
tuto Histórico e Geográfico 
de Santos, o jornalista Sérgio 
Willians lançou no início de 
outubro uma coletânea com 
12 revistas que contam a 
história de Santos organiza-
da em temas. “O projeto não 
tem caráter comercial, isto é, 
não será vendido em bancas 
ou livrarias, mas será doado 
às escolas públicas e particu-
lares do Ensino Fundamental 
e Médio de Santos.

A coletânea chamada de 
“Almanaque Santista” apre-
senta a história da Cidade 
dentro do contexto histórico 
mundial em uma linguagem 
didática, com inúmeras ilus-
trações e infográficos que 
facilitam a leitura e o aprendi-
zado. Os temas estão divididos 
em comunicação, transporte, 
serviços públicos, cultura, 
esporte, educação, saúde, pa-
trimônios históricos, turismo 
e lazer e dois números sobre 
religião. Willians, que teve o 
apoio da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo e o pa-
trocínio da Usiminas pretende 
dar continuidade ao projeto 
com mais uma coletânea que 
traga outros temas como fute-
bol, danças e músicas.

As revistas de religião con-
tam a histórias das igrejas 
santista desde a construção 
da primeira capela em 1532. 
Com muitas fotos, vai condu-
zindo o leitor pela expansão 
da Igreja Católica juntamente 
com a expansão demográfica, 
contando ainda a história da 

História de Santos contada no “Almanaque Santista”
Lu Corrêa

Padroeira Nossa Senhora do 
Monte Serrat,  e a biografia dos 
bispos da Diocese. Há também 
a história das outras religiões 
que temos em Santos como 
os Luteranos, Anglicanos, 
Islamismo entre outras. 

O autor considera o Al-
manaque como sendo “a 
mais importante biografia de 
Santos que veio para substi-
tuir os escritos de Francisco 
Martins dos Santos, voltado 
para estudantes”, explica. 
A pesquisa foi intensa, con-
sultando livros, reportagens 
antigas, acervos de memória, 
inclusive o da Cúria Dioce-
sana de Santos, e entrevistas 

com padres da Cidade.
Sergio Willians diz que 

quando jovem se interessava 
pela história de Santos e lia os 
livros de Francisco Martins 
dos Santos e tinha o desejo 
de um dia também poder es-
crever sobre esta história. Ele 
começou escrevendo o livro 
“Pelas curvas das estradas de 
Santos”, um romance histó-
rico que conta a história das 
estradas que ligam a Capital 
de São Paulo a Santos, com 
personagens reais. Em 2009, 
quando o Bonde Elétrico com-
pletava 100 anos, ele publicou 
um novo romance histórico 
“Bondes de Santos”. Willians 

fala do seu objetivo: “Eu que-
ria trazer a história de Santos 
de uma forma agradável. São 
informações históricas dentro 
de um romance.”

O jornalista tem ainda ou-
tras publicações como o roman-
ce “Jacinto, o Sansão do Cais 
de Santos”, e uma coletânea 
de quatro revista que também 
traz a história de Santos de uma 
maneira mais aprofundada, 
chamada Almanaque de Santos. 

Suas publicações e outras 
informações podem ser en-
contradas pelos sites: http://
www.ihgs.com.br/almana-
quedesantos/compre.html e 
www.sergiowillians.com.br

Sergio Willians entrega a Dom Jacyr Braido exemplares do “Almanaque Santista”

Trabalhadores marítimos de todos os cantos do planeta 
passam pelo Centro Stella Maris em Santos

Centro Stella Maris

Mais de 240 pessoas en-
tre arcebispos, bispos, pa-
dres, leigos e representantes 
de pastorias, movimentos e 
associações participaram da 
34ª Assembleia das Igrejas 
Particulares (Sul 1) que acon-
teceu entre os dias 19 e 21 
de outubro. O encontro que 
foi promovido pelo Regional 
Sul 1 da CNBB teve como 
tema central “O Ano da Fé e 
Juventude”.

Durante o encerramento 
da Assembleia, em discurso 
final, o secretário geral Dom 
Tarcísio Scaramussa afir-
mou que “toda a reflexão da 
Assembleia estava enfocada 
na juventude e, por isso, 
a Assembleia se debruçou 
com seriedade e com muito 

D. Jacyr Braido, Pe. Francisco Greco e agentes de pas-
toral da Diocese de Santos na Assembleia

carinho sobre a realidadedo 
jovem, e sobre os desafios 
para a evangelização da ju-
ventude”. 

Dom Tarcísio concluiu di-
zendo: “Finalmente, olhando 
para a frente, e querendo cor-
responder sempre melhor ao 
que o Espírito Santo indica às 
Igrejas, nos propusemos a se-
guir algumas linhas comuns 
de ação, acolhendo o Ano 
da Fé e a Jornada Mundial 
da Juventude (que acontece 
em julho de 2013 no Rio de 
Janeiro) como momentos de 
graça, dom do Senhor para 
nossa Igreja, oportunida-
de para aproximar muitos 
jovens de Cristo, a grande 
alegria e respostas de sentido 
que buscam para suas vidas”.
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Os Santos nos ensinam o caminho da Fé em Cristo
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Vasos de barro
Milton Paulo de Lacerda - Psicólogo - CRP 6-21.251-6 
-lacerdapsi@uol.com.br 

PSICOLOGIA PASTORAL

Conexão Santos-Israel

Estima e amizade entre judeus e cristãos

NOSSA SENHORA DA SAÚDE N OSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

O apóstolo Paulo, em 
sua segunda Carta aos cris-
tãos de Corinto, afi rma duas 
coisas contrastantes: que 
temos um tesouro muito 
grande e que somos vasos 
de barro. Joias parecem 
dever-se guardar em caixas 
de luxo, em lugares seguros 
contra perda e sujeira. 

Interessante a firmeza 
com que Paulo insiste em 
sua convicção, fi rmeza esta 
nascida de sua clara visão 
sobre os dois polos que 
se encontravam em seu 
íntimo. De um lado a Vida 
Plena, o dom gratuito da 
presença envolvente do 
Senhor, que se apossava de 
sua existência e fazia dele 
uma coisa só no amor. Tan-
to era assim que o apóstolo 
exclamava: Já não sou eu 
que vivo, mas é Cristo que 
vive em mim! Isso porque 
ele permitiu a Jesus entrar 
para valer em sua vida, sem 
escusas, sem regateios, sem 
desculpinhas alinhavadas 
de covardia mal confessa-
da. Ele deixou que Cristo 
conquistasse seu coração, 
seu destino, tudo enfim. 
Seu encontro com o Senhor 
foi caminho sem volta, sem 
arrependimento. Jesus era 
seu tesouro e...Pronto!

Nada tão terapêutico na 
vida de uma pessoa como 
a defi nição pessoal sobre o 
fi m que pretende. Ter claro 
sentido de vida é funda-
mental para a pacifi cação 
de toda a mente e, em con-
sequência, da própria saúde 
física (mens sana in corpore 
sano, diziam os latinos). É 
tão importante, que chega 
a definir por extensão a 
boa ou má qualidade dos 
relacionamentos (dize-me 
com quem andas e te direi 

quem és). Valor algum neste 
mundo supera a riqueza do 
encontro pessoal com Jesus 
Cristo. Grande parte dos 
que se dizem cristãos co-
nhecem-no, confessam-se 
seus adeptos e seguidores, 
vão até à Missa e recebem 
a Eucaristia. Só que não 
abrem mão de uma porção 
de apegos inconfessáveis. 
Apego ao dinheiro, apego 
à ostentação e à vaidade, 
apego à competição pelo po-
der (dentro e fora da Igreja, 
dentro e fora da família).

Esse conjunto de fraque-
zas é que levou Paulo a dizer 
que toda a riqueza de ter 
Cristo na vida está contida 
em nós, como em vasos de 
barro. O barro suja, o barro 
se quebra, o barro é feio e 
muitas vezes deselegante. 
É mais ou menos como 
acontece com o pavão. Esse 
pássaro abre o leque magní-
fi co e multicolorido de suas 
penas, mas não toma cons-
ciência da feiura de seus pés 
de galinha. 

Nós podemos ser assim, 
pavoneando-nos diante 
da sociedade, supervalori-
zando nossas qualidades, 
em busca de algum pódio 
aonde possamos subir para 
destacar-nos acima dos 
outros. Esta consideração 
não é feita para desmerecer 
nosso potencial e os muitos 
dons com que Deus nos tem 
enriquecido. Mas para que 
continuemos, como Paulo, 
saboreando a verdade que 
liberta, e que ele exprimiu 
com tanta felicidade: Nós 
trazemos, porém, este te-
souro em vasos de barro, 
para que se veja que este 
extraordinário poder é de 
Deus e não é nosso. (2 Cor 
4,7).

O Papa Bento XVI en-
viou um telegrama para o 
Rabino-chefe de Roma, por 
ocasião das festas judaicas 
do Rosh Ha Shanah (Ano 
Novo), Yom Kippur (Dia do 
Perdão) e Sukkot (festa das 
Tendas) que acontecem ao 
longo do mês de setembro 
passado e cujo texto diz: 
“Dirijo os meus sinceros 
augúrios de paz e de bem a 
você e a toda a comunidade 
judaica de Roma, invocando 
do Altíssimo abundantes 
bênçãos para o novo ano e 
desejando que os judeus e 
cristãos, crescendo na es-
tima e na amizade mútua, 
testemunhem no mundo 
os valores que brotam da 
adoração do Deus Único". 

Mas quais seriam afi-
nal os valores que pode-
mos “testemunhar juntos, 
crescendo na estima e na 
amizade mútua?”. Seguem 
algumas indicações para 
refl exão:

- Diz São Paulo na Carta 
aos Romanos, no capítulo 
9, versículo 4: aos israeli-
tas pertencem a Adoção, a 
Glória, as Alianças, a Lei, 
o Culto, as Promessas, os 
Patriarcas e é deles que 
segundo a carne descende 
o Cristo. É preciso retomar 
no mundo moderno de hoje 
aquilo que aprendemos de 
nossos pais na fé.

- O próprio Vaticano II 
na sua Declaração Nostra 
Aetate , no número 4 falan-
do sobre a religião judaica 

nos lembra o “vínculo com 
que o povo do Novo Testa-
mento está espiritualmente 
ligado à descendência de 
Abraão. (...) A Igreja de 
Cristo professa que todos 
os cristãos, fi lhos de Abraão 
segundo a fé, estão incluídos 
na vocação deste patriarca e 
que a salvação da Igreja foi 
misticamente prefigurada 
no êxodo do povo escolhido 
da terra da escravidão. A 
Igreja não pode, por isso, 
esquecer que foi por meio 
desse povo, com o qual Deus 
se dignou, na sua inefável 
misericórdia, estabelecer a 
antiga Aliança, que ela re-
cebeu a revelação do Antigo 
Testamento e se alimenta da 
raiz da oliveira mansa, na 
qual foram enxertados os 
ramos da oliveira brava, os 
gentios. Com efeito, a Igreja 
acredita que Cristo, nossa 
paz, reconciliou pela cruz 
os judeus e os gentios, de 
ambos fazendo um só, em 
Si mesmo.” 

Todos participamos da 
mesma realidade da Salva-
ção! Por diferentes meios, 
afinal “Deus é só dos ju-
deus? Não é também Deus 
dos pagãos? Sim, é também 
Deus dos pagãos. De fato, 
Deus é um só: ele justifi cará 
os judeus em virtude da fé 
e os não judeus mediante 
a fé” (Rm 3, 27-30).Somos 
um Povo só, todos fi lhos da 
mesma Promessa!

(Pe. Fernando Gross - 
Jerusalém/Israel)

O Encontro Matrimonial 
Mundial (EMM) de nossa 
Diocese convida casais, sa-
cerdotes, religiosos e reli-
giosas para participarem do 
último FDS (Fim de Semana) 
deste ano que será nos dias 9, 
10 e 11 de novembro.

O Encontro Matrimonial 
Mundial é um movimento 
da Igreja Católica que tra-
balha pela família. Uma das 
atividades é o FDS, um Final 
de Semana que busca a reva-
lorização do Sacramento do 
Matrimônio. Quem participar 
poderá aprender a técninca de 
comunicação do Movimento 
que busca aprofundar o diá-
logo, além escutar as palestras 
de casais e sacerdotes.

O encontro acontecerá 
na Congregação das Reli-
giosas de Maria Imaculada, 
Av.Conselheiro Nébias, 668 
- Santos/SP.

Informações e inscri-
ções:

Santos - Mário e Márcia 
- 3225 4803 - 8827 5474 - 
João e Célia - 9761 1406

Encontro ecumênico de mulheres

Roupeiro S. Martinho
O Roupeiro Benefi cente 

São Martinho realizará nos 
dias 10 e 11 de novembro, a 
partir das 15 horas um bazar 
benefi cente. Local: Residên-
cia Sacerdotal- Rua Engua-
guaçú, 181, Ponta da Praia.

O grupo “Ação Ecumênica 
de Mulheres” promoveu no 
dia 20 de outubro um Semi-
nário para tratar da violência 
contra a mulher. O encontro 
aconteceu na Livraria Pauli-
nas, em São Paulo, e contou 
com a participação de diver-
sas Igrejas Cristãs: Católica 
Apostólica Romana, Lutera-
na, Metodista, Anglicana e 
Presbiteriana Independente.

Entre as atividades foram 
feitos momentos de oração, 
espiritualidade bíblica desta-
cando a importância da mu-

Festa de Nossa Senhora da 
Saúde – Paróquia Santa 

Cruz   - Santos
13, 14 e 15/11 - 18h30 - 

Tríduo preparatório para a 
festa de Nossa Senhora da 
Saúde.

16/11 - 18h30 - Missa  
Festiva de Nossa Senhora da 
Saúde.

End.: Par. Sta Cruz: Av. 
Senador Feijó, 444. Vila Ma-
thias. Tel.: 3232-9410.

Santa Isabel da Hungria - 
Basílica do Embaré

17/11 - 10h - Basílica de 
Santo Antonio do Embaré 
- Missa solene em louvor 
a Santa Isabel da Hungria, 
Padroeira da Ordem Fran-
ciscana Secular. Após a missa 
haverá distribuição de rosas 
e pães bentos.

Festividades de Nossa Se-
nhora das Graças-SV

A comunidade da paró-
quia de N. Sra. das Graças, 
em São Vicente, convida para 
o tríduo festivo da Padroeira.

Dia  24/11 - Sábado - 17h.
25/11 - Domingo - 18h30.

26/11 - 19h.
Missa Solene: Dia 27/11 

- 19h. Após a missa será rea-
lizada a procissão pelas ruas 
do bairro.

Todos os dias de festi-
vidade haverá lanchonete 
na Paróquia com vendas de 
doces e salgados saborosos.

End.: Praça Nossa Senho-
ra das Graças, 312.  

Vila Valença.

Festa de N. S. da Conceição 

– Itanhaém
29/11 a 7/12- 19h - Missa 

e Novena na Igreja Matriz 
Sant’Anna

8/12- 10h- Missa Solene na 
Igreja N.  Senhora da Conceição.

17h- Missa Solene na Igre-
ja N. S. da Conceição com 
procissão, consagração da Ci-
dade na Prefeitura e bênção 
do Santíssimo Sacramento na 
Igreja Matriz de Sant’Anna.

End.: Praça Narciso de 
Andrade, s/nº). Tel.: 3422-
4029.

Um fim de semana para aprimorar a comunicação

Cubatão - Ederaldo e 
Angélica - 3361 7866 (à noite) 
- Sebastião e Creusa - 3361 
5313

Guarujá - Hélio e Lica 

- 3017 5506 - Silvio e Dilza - 
3027 6641

São Vicente - Léo e An-
dréia - 3566 3877

Praia Grande - Nelson e 

Nina - 3472 3492
Peruíbe - Emmanuel e 

Beth - 3455 4198
Itariri - Edson e Isabel - 

3418 3031

FDS ajuda casais a aprimorar a comunicação e a vivência do matrimônio

lher na sociedade, no mundo, 
a violência do lar e como a 
mulher deve se valorizar, 
dinâmicas, momento musical 
e palestra abordando o tema 
central “Violência contra a 
Mulher”, ministrada pela 
Doutora Damaris Kuol, presi-
dente da Comissão de Direito 
e Liberdade Religiosa da OAB 
de São Paulo. Ela destacou as 
leis que protegem a mulher, 
crianças, idosos e os homens 
contra a violência.

(Colaboração: Andrea 
Sampaio/Santos)

O Grupo de Estudos 
Bíblicos que se reúne 
há mais de 16 anos no 
Colégio Stella Maris, em 
Santos, já está realizando 
a Novena de Natal. Esse 
grupo se reúne às terças-
feiras para o estudo da 
Palavra de Deus e oração.

“Por ocasião do Natal, 
realizamos a Novena, 
tendo sempre um gesto 
concreto, um ato que 
possa amenizar a dor de 
alguém. Para este ano, já 
nos organizamos para ar-
recadar latas de leite em 
pó que doaremos à Casa 
João Paulo Ii, mantida 
pela Catedral”, explica 
Vera Roman Torres, uma 
das participantes. 

Interessados em cola-
borar, podem entrar em 
contato com a secretaria 
da Basílica do Embaré - 
3227-5977.

Grupo de estudo 
bíblico pede doação 
para a Casa João 
Paulo II

Formação de elenco
A Comunidade Nossa 

Senhora Rainha da Paz (Par. 
S. João Batista/Peruíbe) está 
formando o grupo de teatro 
que apresentará na Sexta-
Feira Santa com a peça “O 
Milagre do Calvário”. 

Como o elenco ainda não 
está completo, a Comunidade 
convida aqueles que se inte-
ressam em atuar na peça para 
participarem dos ensaios 
todos os domingos às 17h no 
endereço: Rua Tiradentes, 
479, Ribamar.

O grupo do Terço dos Homens da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças de São Vicente (que acontece toda 
2ª  quinta feira do mês, às 20h) festejou a Padroeira do 
Brasil, Nossa Senhora Aparecida, no dia 11 de outubro .

O Coordenador, Sr. Mauro, renova o convite para 
que os homens da comunidade participem do encontro.

Terço dos Homens faz homenagem 
Nossa Senhora Aparecida
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Pe. Olmes Milani,CS: um missionário brasileiro no Japão
Chico Surian

Fotos: Acervo pessoal Pe. Olmes Milani
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Formação do CEIA aborda a 
mística do Sagrado Coração

CEIA-SAntos

O CEIA- Centro de Es-
piritualidade Inaciana- 
Anchieta- realizou no dia 
21 de outubro o encontro 
anual de formação para os 
membros do Apostolado 
da Oração e devotos do 
Sagrado Coração de Jesus. 

A formação esteve in-
serida na Mística do Sa-
grado Coração de Jesus e 

o tema central foi “Ele nos 
amou primeiro”. 

Quem conduziu o en-
contro foi o Padre Jesuíta 
Raul Paiva que também 
é diretor de redação da 
revista “O Mensageiro”.

Para outras informa-
ções e programações do 
CEIA: 3025-6175 das 8h às 
11h e das 14h às 17h.

Comunidade da Basílica 
do Embaré abre “Ano da Fé

Frei Claudemir Vialli,OFMCap, acende as velas das 
comunidades Santa Rita e Stella Maris, como símbolo 
da unidade paroquial na vida de Fé

Silvio Nunes

Como parte das celebrações do Mês Missionário, a Re-
gião Pastoral S. Vicente celebrou o Terço Missionário, 
reunindo as paróquias N. Sra. Aparecida, N. Sra. das 
Graças, Beato Anchieta, N. Sra. Auxiliadora, Reitoria 
do Amparo, S. Pedro O Pescador, São João Evangelista 
e a Matriz de S. Vicente. A celebração aconteceu no dia 
17 de outubro, na Reitoria do Amparo. 

Terço Missionário em SV

“Aprender Japonês aos 
58 anos de idade?” Com esse 
desafio em mente, Pe. Olmes 
Milani, Missionário Scala-
briniano, saiu de Santos, 
em 2003 e foi ser missioná-
rio no Japão. Antes, estava 
há 16 anos trabalhando na 
Missão Stella Maris, com os 
marítimos que chegam ao 
Porto de Santos, “de todos os 
cantos do planeta”, lembra 
(Veja matéria sobre a Missão 
Stella Maris à pág. 10 desta 
Edição).

Como próprio do seu 
carisma, Pe. Olmes foi para 
o Japão trabalhar, de modo 
especial, com os migrantes 
brasileiros que também fo-
ram se aventurar naquele 
País. A maioria, descen-
dentes de japoneses que 
estavam no Brasil, mas havia 
também outros grupos de la-
tinos - peruanos, bolivianos, 
colombianos, mexicanos, 
chilenos, paraguaios - e fi-
lipinos.
Cristãos sem igreja

O choque cultural inicial - 
“deu medo ver aquele ‘monte 
de letrinhas’ e não entender 
nada” - foi logo superado 
pela paixão com que vive sua 
vocação: “No dia seguinte, 
eu já comecei a aprender o 
Japonês e fui conhecendo as 
comunidades  de católicos”, 
lembrando que lá, “apenas 
‘meio’ japonês é católico. 
E mais: 57% dos católicos 
são estrangeiros. São eles 
que fazem a Igreja Católica 
crescer. E, para encontrar 
os católicos, era preciso ficar 
longas horas no trem, já que 
as comunidades eram muito 
dispersas, 80, 120 km. “E era 
assim que acontecia: a gente 
ia para uma cidade, reunia 
a comunidade, às vezes, 
vinha grupos de localidades 
próximas e aí celebravámos 
a eucaristia, os sacramen-
tos, fazíamos a catequese... 
agora, um detalhe: quando 
preciso, alugávamos uma 
sala, por hora, para poder 
reunir esse povo. Nem sem-
pre havia um templo católico 
nessas cidades. Era assim”, 
conta.

Por isso, a grande alegria, 
quando o bispo de Joso 
comprou um terreno para 
construir uma Igreja, que 
recebeu o nome de N. Sra. 
Aparecida.

Além do trabalho direto 
com as comunidades, Pe. Ol-
mes trabalhava também com 
os recursos de comunicação 
para tentar atingir o maior 
número possível de migran-
tes: “produzia folhetos cate-
quéticos e litúrgicos, vídeos 
catequéticos em português e 
espanhol, páginas da Inter-
net, o que fosse possível para 
facilitar a comunicação”.

Outra experiência muito 
rica foi o trabalho com a 
Pastoral Carcerária: “Havia 
dois tipos de presídios que 
visitávamos: aquele em que 
estavam os presos por cri-
mes comuns e os presos por 
causa de problemas especí-
ficos com a Imigração. Às 
vezes, as pessoas vão para 
um país estrangeiro, mas 
desconhecem uma série de 
leis e acabam presos. No 
Japão, o Governo não paga 
a passagem para quem de-

porta. Com isso, tínhamos 
de manter contato com as 
famílias e, de alguma forma, 
tentar ajudá-las, pois, nesse 
caso, não existe meio-termo: 
o Governo deporta mesmo. 
Além disso, precisávamos 
levar alguma ajuda financeira 
para os outros presos, ou ma-
terial de higiene e limpeza e 
outros bens necessários. Não 
era um trabalho fácil, mas 
tínhamos de fazer”.
ser estrangeiro

Padre Olmes conta ainda 
que o migrante encontra-se 
numa situação de grande fra-
gilidade pessoal, emocional, 
financeira, por vezes, e que, 
por iso, mais do que apenas 
um trabalho de evangeliza-
ção, ele precisa estar atento 
às necessidade humanas: 
“O  migrante sofre muito de 
solidão, de depressão. Ele 
sente muito a distância do 
seu país de origem, de seus 
familiares, de sua cultura, 

e lá, ele enfrenta também 
muito problemas familiares, 
especialmente com os filhos. 
O que acontece? Os filhos vão 
‘desaprendendo’ o Português 
e os pais não aprendem di-
reito o Japonês. Com isso, 
a comunicação vai ficando 
muito precária ente eles. 
Então, temos de ver nele um 
irmão, alguém que precisa de 
afeto, de carinho, de atenção. 
Por vezes, essa é a sua maior 
necessidade”.

Fazendo uma avaliação 
desses nove anos de experi-
ência missionária no Japão, 
Pe. Olmes não hesita em 
afirmar: “Mais alegrias do 
que sofrimento. Foram os 
melhores anos da minha 
vida! Pude me redescobrir 
como pessoa, perceber que 
sou maior do que ser ‘bra-
sileiro’. Conhecer outras 
pessoas de culturas tão 
distintas, me fez perceber 
a grandeza do Reino de 
Deus que tem gente de todo 

jeito. E  mesmo quem não 
é católico - Budista, Xinto-
ísta, que seja - tem muito a 
nos ensinar a nós católicos, 
sobretudo esse  espírito de 
harmonia, de convivência - 
os cristãos estão tão divididos, 
não é mesmo?!... Acho que 
os sofrimentos me humani-
zaram, mas foi uma grande 
bênção receber em minha 
vida todos aqueles homens e 
mulheres que passei a estimar 
como irmãos. Foram um pre-
sente para a minha vida”.
Vídeo

Veja o vídeo sobre a ex-
periência missionário de 
Pe. Olmes no Japão no 
youtube:   http://www.
youtube.com/watch?v=-
wFgt5lXMOc&feature=em-
share_video_user (Parte I) 
e  http://www.youtube.com/
watch?v=eCimjFch5-0&list=
UUPI8AELD2772gzeDARqI
zKg&index=1&feature=plcp 
(parte II).

Com Monge Budista

Em frente ao Presídio da Imigração

Celebração do Centená-
rio da Imigração Japo-
nesa ao Brasil, em 2008

‘Churrasquinho’ brasileiro no 

Japão? - Manter as raízes

A aventura de conhecer
a cultura japonesa

A comunidade da Ba-
sílica de Santo Antonio do 
Embaré, em Santos, deu 
início às atividades do Ano 
da Fé, durante a missa so-
lene no dia 28 de outubro, 
às 11 horas.

Na procissão de en-
trada, um coroinha trazia 
uma vela acesa que, por 
sua vez, acenderia a vela 
simbólica do Ano da Fé da 
Matriz e das duas comu-
nidades que fazem parte 
da paróquia: Santa Rita e 
Stella Maris.

F r e i  C l a u d e m i r 
Vialli,OFMCap, Reitor 
da Basílica, relembrou o 
simbolismo da vela, sinal 
do Batismo, a partir do 
qual cada cristão é cha-
mado a dar testemunho 
de sua fé em Cristo nestes 
tempos. 

“Este será também um 
ano especial para conhe-
cermos mais as razões da 
nossa fé e renovarmos 
nosso compromisso com 
a tarefa da evangeliza-
ção”, lembrou o Reitor.

Pe. Olmes no local onde seria construída a Igreja de N. Senhora Aparecida, em Joso




