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Chico Surian

Caminhada quaresmal 
prepara a celebração 

da morte e ressurreição 
de Cristo

Confira a programação das 
celebrações da Semana Santa nas 
paróquias da Baixada Santista, 
de 20 a 27 de março e participe 
com sua comunidade, seguindo os 
passos de Jesus, rumo ao calvário, 
assim como Nossa Senhora o fez. 

A programação também pode 
ser acessada no site www.dio-
cesedesantos.com.br/facebook/
diocesedesantos

Padres assumem
novas paróquias

As paróquias S. Vicente Már-
tir, S. José Operário, N. Sra. 
Aparecida e S. João Evangelista 
(SV) têm novos párocos.

P. 12 e 13

P.  6 e 16

Diocese prepara novos candidatos ao Diaconato

11 candidatos ao diaconato per-
manente foram admitidos às Ordens 
Sacras durante celebração presidida 
por Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, 
Bispo Diocesano de Santos, no dia 
12/2.

Tempo da Quaresma:
Caminho de conversão que nos prepara 

para viver a misericórdia de Deus

“O Papa Francisco, na Audiência Geral do dia 24/2/2016, falou sobre a misericórdia na Sagrada Escritura (e 
ressaltou) que “o mal realizado deixa seus rastros dolorosos, e a história dos homens carrega as feridas”. Recorda, 
no entanto, que “a misericórdia divina é mais forte do que o pecado dos homens”, e a morte de Cristo na cruz é o 
grande sinal do mistério da misericórdia de Deus e do caminho de Cristo para regenerar a humanidade”. Confi -
ra a mensagem de Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos, para este Tempo da Quaresma.

P.  3
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Voz do Papa

Campanha da Fraternidade de 2016

Papa Francisco

Acompanhe a programação 
do Jubileu da Misericórdia 

na Diocese de Santos:
www.diocesedesantos.

com.br
facebook.com/

diocesedesantos

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
AOS FIÉIS BRASILEIROS POR OCA-
SIÃO DA CAMPANHA DA FRATERNI-
DADE DE 2016

Queridos irmãos e irmãs do 
Brasil!

Em sua grande misericórdia, Deus 
não se cansa de nos oferecer sua bênção 
e sua graça e de nos chamar à conversão 
e ao crescimento na fé. No Brasil, desde 
1963, se realiza durante a Quaresma a 
Campanha da Fraternidade. Ela propõe 
cada ano uma motivação comunitária 
para a conversão e a mudança de vida. 
Em 2016, a Campanha da Fraternidade 
trata do saneamento básico. Ela tem 
como tema: “Casa comum, nossa respon-
sabilidade”. Seu lema bíblico é tomado 
do Profeta Amós: “Quero ver o direito 
brotar como fonte e a justiça qual riacho 
que não seca” (Am 5,24).

É a quarta vez que a Campanha da 
Fraternidade se realiza com as Igrejas 
que fazem parte do Conselho Nacional 
das Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC). 
Mas, desta vez, ela cruza fronteiras: é 
feita em conjunto com a Misereor, ini-
ciativa dos católicos alemães que realiza 
a Campanha da Quaresma desde 1958. O 
objetivo principal deste ano é o de con-
tribuir para que seja assegurado o direito 
essencial de todos ao saneamento bási-
co. Para tanto, apela a todas as pessoas 
convidando-as a se empenharem com 

políticas públicas e atitudes responsáveis 
que garantam a integridade e o futuro de 
nossa Casa Comum.

Todos nós temos responsabilidade 
por nossa Casa Comum, ela envolve os 
governantes e toda a sociedade. Por meio 
desta Campanha da Fraternidade, 
as pessoas e comunidades são con-
vidadas a se mobilizar, a partir dos 
locais em que vivem. São chamadas 
a tomar iniciativas em que se unam 
as Igrejas e as diversas expressões 
religiosas e todas as pessoas de boa 
vontade na promoção da justiça e 
do direito ao saneamento básico. O 
acesso à água potável e ao esgotamento 
sanitário é condição necessária para a 
superação da injustiça social e para a 
erradicação da pobreza e da fome, para a 
superação dos altos índices de mortalidade 
infantil e de doenças evitáveis, e para a 
sustentabilidade ambiental.

Na encíclica Laudato si’, recordei que 
“o acesso à água potável e segura é um 
direito humano essencial, fundamental 
e universal, porque determina a sobrevi-
vência das pessoas e, portanto, é condi-
ção para o exercício dos outros direitos 
humanos” (n. 30) e que a grave dívida 
social para com os pobres é parcial-
mente saldada quando se desenvolvem 
programas para prover de água limpa e 
saneamento às populações mais pobres 
(cf. ibid.). E, numa perspectiva de ecolo-

gia integral, procurei evidenciar o nexo 
que há entre a degradação ambiental e a 
degradação humana e social, alertando 
que “a deterioração do meio ambiente e 
a da sociedade afetam de modo especial 
os mais frágeis do planeta” (n. 48).

Aprofundemos a cultura ecológica. 
Ela não pode se limitar a respostas par-
ciais, como se os problemas estivessem 
isolados. Ela “deveria ser um olhar di-
ferente, um pensamento, uma política, 
um programa educativo, um estilo de 
vida e uma espiritualidade que oponham 
resistência ao avanço do paradigma tec-
nocrático” (Laudato si’, 111). 

Queridos irmãos e irmãs, insisto que o 
rico patrimônio da espiritualidade cristã 
pode dar uma magnífi ca contribuição para 
o esforço de renovar a humanidade. Eu 
os convido, principalmente durante esta 
Quaresma, motivados pela Campanha da 
Fraternidade Ecumênica, a redescobrir 
como nossa espiritualidade se aprofunda 
quando superamos “a tentação de ser 
cristãos, mantendo uma prudente distân-
cia das chagas do Senhor” e descobrimos 
que Jesus quer “que toquemos a carne 
sofredora dos outros” (Evangelii gaudium, 
270), dedicando-nos ao “cuidado generoso 
e cheio de ternura” (Laudato si’, 220) de 
nossos irmãos e irmãs e de toda a criação.

Eu me uno a todos os cristãos do 
Brasil e aos que, na Alemanha, se envol-
vem nessa Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, pedindo a Deus: “ensinai-
nos a descobrir o valor de cada coisa, a 
contemplar com encanto, a reconhecer 
que estamos profundamente unidos com 
todas as criaturas no nosso caminho para 
a vossa luz infi nita. Obrigado porque es-
tais conosco todos os dias. Sustentai-nos, 
por favor, na nossa luta pela justiça, o 
amor e a paz” (Laudato si’, 246). A

proveito a ocasião para enviar a todos 
minhas cordiais saudações com votos de 
todo bem em Jesus Cristo, único Salva-
dor da humanidade e pedindo que, por 
favor, não deixem de rezar por mim!

Vaticano, 22 de janeiro de 2016.

21ª Assembleia Ampliada
do Sub-Regional SP2

27/2 - Com a presença dos Bispos, os Coordenadores Diocesanos de Pastoral, 
assessores e coordenadores das pastorais, seminaristas, organizadas na Sub Região 
do SP2 da CNBB, formada pelas Dioceses de Campo Limpo, Guarulhos, Mogi das 
Cruzes, Osasco, Santos, Santo André, Santo Amaro e São Miguel Paulista, estão 
reunidos mais de 200 participantes na Cúria Diocesana de Santo Amaro no 21 En-
contro Ampliado das Pastorais. Temas: Campanha da Fraternidade (Saneamento 
Básico e Ano da Misericórdia).

Dom Tarcisio Scaramussa, D. Jacyr Braido, e um grupo de padres, leigos e 
seminaristas da Diocese de Santos participaram do encontro.

Maria da Penha/Pascom

CARÍSSIMOS AMIGOS E PARO-
QUIANOS,

Na noite do dia 28/2, em meio às 
fortes chuvas da Região, perdemos nossa 
Capela São José, do Morro José Menino, 
na Rua da Bica, em Santos. 

Uma grande queda de barreira asso-
lou a capela, destruindo-a. 

Consola-me saber que não houve 
vítimas e que não ocorreu durante a Ce-
lebração Dominical ou outro momento 
da Comunidade. 

Rezemos! Agradeçamos! Ajudemos! 
Coloquemos no coração de Deus. Este-

jamos unidos neste momento. 
Como podemos ajudar?
Veja no post acima.
E ao fazer o depósito, comunique 

pelo telefone (13) 3225-5073 seu nome 
e o valor para que possamos manter 
identifi cado quem nos ajudou e também 
agradecer.

Desde já, agradeço toda ajuda.
Pe. Claudenil Moraes - Pároco
PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTO-

LO - Rua Dr. Gaspar Ricardo 226 
José Menino – Santos – SP
Fone (13) 3225-5073.
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Em toda a Baixada Santista 
há ruas onde, às vezes, 

parece que o lixo já é parte 
integrante da paisagem.

“Eu estou à
porta e bato; 

se alguém ouvir minha
voz e abrir a porta,
eu entrarei na sua

casa” (Ap 2,20a)
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Palavra do Pastor

Arrependimento, caminho para a misericórdia

Dom Tarcísio Sca ra mussa,SDB
 - 6º Bispo Diocesano de Santos 

desde 6/5/2015

Editorial

Reconhecer o erro não é apenas 
um ato de humildade, mas um ato de 
grandeza. Reconhecer o erro signifi ca 
dispor-se a corrigi-lo e, portanto, acer-
tar mais, ser mais assertivo e buscar o 
aperfeiçoamento.

O reconhecimento do erro gera 
confi ança por parte dos outros e abre 
caminho para o diálogo e até para a re-
conciliação, conforme o caso. Reconhe-
cer o erro é construtivo, pois manifesta 
a vontade de não mais cometê-lo e de 
evitar os danos que poderia provocar.

Se impressiona positivamente a sin-
ceridade do reconhecimento do erro, por 
outro lado, causa asco a obstinação no 
erro e a incapacidade de reconhecê-lo. 
Às vezes se trata de erro no exercício da 
profi ssão, e as consequências são dramá-
ticas: o erro médico, o erro de cálculo do 
engenheiro, o erro do juiz numa causa 
judiciária, o erro dos pais na educação 
dos fi lhos, o erro do sacerdote no exer-
cício de seu ministério...

Pode acontecer que o erro não seja 
reconhecido devido à falta de consciên-
cia moral e ética: é o caso de políticos, 
por exemplo, que demonstram frieza e 
tranquilidade diante das evidências de 
corrupção, ou que mentem deslavada-
mente sem demonstrar qualquer cons-
trangimento! Mas é também a atitude 
do profi ssional que explora, engana ou 
pratica a extorsão de seus clientes ou 
vítimas. É o caso de quem comete crimes, 
pequenas ou grandes infrações, como as 
do trânsito, as falsifi cações ou trapaças, 
procurando obter vantagens em tudo; 
as faltas de transparência nos negócios 
ou administração dos bens de uma insti-
tuição ou de um governo. Basta que não 
seja descoberto, e não sentirá nenhum 
arrependimento.

Se podemos fazer estas considerações 

no plano puramente humano e social, 
e reconhecer o valor e a grandeza do 
arrependimento para a vida humana 
pessoal e social, a perspectiva da fé pode 
acrescentar ainda outras motivações e 
sentidos para este ato. 

A primeira consideração na perspec-
tiva da fé é o respeito de Deus pela liber-
dade da pessoa. Foi o que nos revelou 
Jesus Cristo: “Eu estou à porta e bato; se 
alguém ouvir minha voz e abrir a porta, 
eu entrarei na sua casa” (Ap 2,20a). A 
abertura da porta é a conversão, o arre-
pendimento. Deus respeita a liberdade, 
não entra à força como quem arromba a 
porta. A misericórdia de Deus não tem 
medida, mas supõe o nosso arrependi-
mento para poder alcançar-nos.

Soren Kierkegaard (1813-1855), gran-
de pensador cristão da época Moderna, 
escreveu que se é cristão na medida em 
que temos consciência de ser perdoados 
dos nossos pecados. E Dietrich Bonho-
eff er (1906-1945), criticando uma visão 
abstrata e desencarnada da fé, sem com-
promisso com o Reino de Deus e sem 
cruz, que ele chamava de “graça barata”, 
assim reforçava o valor do arrependi-

mento: "A graça barata é a pregação do 
perdão sem arrependimento, é o batismo 
sem a disciplina de uma congregação, 
é a Ceia do Senhor sem confi ssão dos 
pecados, é a absolvição sem confi ssão 
pessoal. A graça barata é a graça sem 
discipulado, a graça sem a cruz, a graça 
sem Jesus Cristo vivo, encarnado”.

Na Igreja Católica, o arrependimento 
ou contrição é parte essencial do sacra-
mento da Penitência ou Reconciliação. 
De fato, sem o arrependimento, mesmo 
com a confi ssão dos pecados, não tem va-
lidade a absolvição dada pelo confessor, 
e este ato não produziria qualquer fruto 
renovador na pessoa e na comunidade ou 
na sociedade. Podemos dizer que seria 
um ato estéril.

O Papa Francisco, na Audiência 
Geral do dia 24/2/2016, falou sobre a 
misericórdia na Sagrada Escritura, e 
citou o episódio descrito no Livro dos 
Reis no qual o Rei de Israel, Acab, quer 
comprar a vinha de Nabot, mas este não 

quer vendê-la. A mulher do Rei, Jeza-
bel, elabora então um plano cruel para 
eliminá-lo. O Papa faz uma aplicação 
imediata para os dias atuais: “Essa não 
é uma história de outros tempos. É uma 
história atual, dos poderosos que, para 
ter mais dinheiro, exploram os pobres, 
exploram as pessoas. É a história do 
tráfi co de pessoas, do trabalho escravo, 
das pessoas que trabalham na informa-
lidade, com o mínimo, para enriquecer 
os poderosos. É a história dos políticos 
corruptos, que querem sempre mais e 
mais...”. Contudo, acrescenta o Papa, 
“Deus é maior do que a maldade e o 
jogo sujo feito pelos seres humanos. Na 
sua misericórdia, Deus envia o profeta 
Elias para ajudar Acab a se converter. O 
Rei entende o seu erro e pede perdão”. 
E Deus aceita o arrependimento do Rei.

Em conclusão, o Papa ressalta que 
um inocente foi morto e que a culpa terá 
consequências inevitáveis, que “o mal re-
alizado deixa seus rastros dolorosos, e a 
história dos homens carrega as feridas”. 
Recorda, no entanto, que “a misericórdia 
divina é mais forte do que o pecado dos 
homens”, e a morte de Cristo na cruz é o 
grande sinal do mistério da misericórdia 
de Deus e do caminho de Cristo para 
regenerar a humanidade.

Resta-nos, portanto, pedir a Deus o 
“dom das lágrimas”, como nesta antiga 
oração litúrgica: “Ó Deus onipotente e 
misericordiosíssimo, que fi zestes sair da 
rocha uma fonte de água viva para o povo 
sedento, fazei sair, da dureza do nosso 
coração, lágrimas de arrependimento, 
para que possamos chorar os nossos 
pecados e merecer, por vossa misericór-
dia, a remissão. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, que vive e reina na 
unidade do Espírito Santo pelos séculos 
dos séculos. Amém”.

Casa comum: o que nos envergonha mais?
Em sua mensagem por ocasião 

da Campanha da Fraternidade no 
Brasil (ver pág. 2), o Papa Francisco 
deixa claro o objetivo e a forma de 
participação do cristão diante desta 
Campanha: “O objetivo principal 
deste ano é o de contribuir para que 
seja assegurado o direito essencial 
de todos ao saneamento básico. Para 
tanto, apelo a todas as pessoas con-
vidando-as a se empenharem com 
políticas públicas e atitudes respon-
sáveis que garantam a integridade e 
o futuro de nossa Casa Comum”.

Esta não é uma Campanha da Fra-
ternidade ‘intimista’. Pelo contrário, 
exige exatamente que o cristão saia 
para as ruas e de forma ativa envolva-
se com a realidade de sua rua, de seu 
bairro, de sua cidade. 

A CF deste ano nos alerta para 
a situação da ‘Casa Comum’. Para 
entender melhor: quem de nós, 
em condições normais de saúde, 
abandona a própria casa? Varrer, 
limpar, colocar as coisas em ordem 
é atividade cotidiana nas casas, mes-

mo nas mais simples. Pois bem, se 
a nossa ‘Casa Comum’ é nossa rua, 
nosso bairro, nossa cidade, como 
podemos ser tão descuidados com 
ela? O que dizer do lixo que vai pelas 
ruas? Como é possível que, perto dos 
rios e canais, tanto lixo seja jogado? 
Como podemos ainda viver sem 
saneamento básico, ou sabendo que 
ainda há em nossas cidades lugares 
sem saneamento básico?

Em toda a Baixada Santista há 
ruas onde, às vezes, parece que o lixo 
já é parte integrante da paisagem. O 
silêncio diante de tal situação chega 
a ser um pecado social grave. Não é 
possível que as pessoas, moradoras 
destas regiões, não se unam e exijam: 

1. Que o poder público faça a 
limpeza da área imediatamente e 
mantenha o serviço de coleta pública 
de lixo periódica no local.

2. Que se faça um mutirão de 
educação para que as pessoas não 
joguem lixo fora dos coletores ou 
nos canais.

3. Que haja em nossas comuni-

dades uma mobilização permanen-
te  junto às Câmaras Municipais e 
Prefeituras, exigindo serviços de 
saneamento básico para todos, e 
que não fi quemos apenas refém das 
promessas de candidatos em véspera 
de eleições. 

É preciso entender que a rua onde 
moramos é também nossa respon-
sabilidade. Não se deve ter medo ou 
vergonha de exigir dignidade de vida. 
Solicitar para que os serviços públi-
cos sejam executados corretamente é 
um direito. Por isso, o Papa Francisco 
também lembra que a Campanha 
da Fraternidade deste ano “apela a 
todas as pessoas convidando-as a se 
empenharem com políticas pú-
blicas e atitudes responsáveis 
que garantam a integridade e o futuro 
de nossa Casa Comum”. 

Não é possível modifi car a inércia 
dos poderes públicos sem a organi-
zação da sociedade, capaz de ma-
nifestar publicamente o desagrado 
pelo lixo nas ruas e as moradias sem 
saneamento básico. Para arrumar 

a Casa Comum é preciso empenho, 
compromisso e enfrentamento sem-
pre que os políticos deixarem de 
exercer a função de cuidar de nossas 
cidades, principalmente dos bairros 
mais pobres. 

A CF 2016 não é apenas para 
aqueles que moram em bairros des-
providos do saneamento básico ou 
da coleta de lixo. A responsabilidade 
é de todos, e muito maior daqueles 
cristãos que moram em bairros total-
mente urbanizados. Estes, por soli-
dariedade, estão obrigados a ajudar 
aqueles que ainda não recebem os 
mesmos serviços. 

Diz o Evangelho: “A quem muito 
foi dado, muito será exigido; e a 
quem muito foi confi ado, muito mais 
será pedido.” (Lc 12, 48).
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Terço dos Homens

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis / Cubatão 
– 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora /(Par. S. 
Antonio)/Praia Grande – 20h
3. N.S.Aparecida/Santos–20h(última 
2ª-f)
4. Com. Sta Clara /(Par. São Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu/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 Gra-
ças - Guarujá) - 19h30 - 1ª 2ª-f.
9. Par. N.Sra. Auxiliadora /S.Vicente - 
20h. 
10. Cap. S. Pedro e S. Paulo/ (Par. S. 
Judas Tadeu - Cubatão) - 20h.
11. N. Sra. das Graças/Vicente de Carva-
lho - 2ª-f após a missa das 19h30
12.  N. Sra. do Rosário de Pompéia/ - 
20h - 2ª segunda-feira.
13 - S. Jorde Mártir - 20h
Terça-feira
14. Cap. S.Antonio/(Par.N.S. Graças/
PG - 19h)
15. Amparo/ - 3ªf - 20h30.
16. S. José Operário/Peruíbe - 3ªf 19h30
Quarta-feira
17. Matriz de S.Antônio/PG-19h30.
18. S. José Operário/Santos–19h30 (1ª 
4ª-f)
19. Esp. Santo/Fátima/ Guarujá – 19h30
20. Aparecida S. Judas/Cb – 20h
21. N. Sra. Assunção/ - Santos - 20h
22. Coração de Maria/Santos - 2ª quarta-
feira do mês. 
Quinta-feira
23. S. Judas /(S. J. Batista/Peruíbe) - 3ª 
5ª-f - 19h30.
24. Par. S. Judas/Stos - Após a missa 
das 20h (Toda 1ª 5ª-f).
25. Aparecida/SV – 19h
26. Lapa /- toda 5ª-f às 20 h.
27. Graças-SV/ - 2ª  5ª-f - 20h.
28- Sta Rosa/ Guarujá- 18h
29. Aparecida/PG - 20h
Sexta-feira
30. S. Benedito/Stos – 18h
31. Santa Margarida/ Santos – 20h
32. Par. São Tiago/ Santos – 20h
33. S. João/Peruíbe - 20h  (4ª 6ª-f).
34. Sr dos Passos/- Última - 20h.
35. S. Vicente Mártir/- 2ª 6ª-f- 20h
36. Cristo Rei-SV/ Segunda Sexta-feira 
- 19h.
37. Sta. Teresinha/Itanhaém- 19h30
Sábado
38. S. Judas /(Sion) - 19h30 - 1º sábado.
39. S. João Batista /17h30 - Peruíbe - 
todo 3º sábado
Domingo
40. Aparecida/SV– 7h (2º domingo)
41. Igreja Divino Espírito Santo /
(Paróquia S.  Tiago)/Santos – 20h
42. S. Paulo Apóstolo/Jovens Sarados - 17h 
(1º Domingo)

Toda 3ª sexta-feira - 
15 horas - Missa da 
Pastoral da Saúde -

Hospital Modelo
de Cubatão.

Candidatos ao Diaconato

Chancelaria

Aniversariantes

12/2- Missa de admissão às Or-
dens Sacras dos candidatos ao Dia-
conato Permanente da Diocese de 
Santos. A Missa, presidida por Dom 
Tarcísio Scaramussa,SDB Bispo 
Diocesano de Santos, foi realizada 
no dia 12 de fevereiro, na Capela da 
Residência Episcopal e contou com 
a presença de padres e diáconos da 
Equipe de formação diaconal, padres 
das paróquias de origem dos candi-
datos e familiares. Os candidatos ao 
Diaconato prosseguem com o acom-
panhamento pela Equipe Formativa 
(em algumas ocasiões com a presença 
da esposa) e a ordenação diaconal está 
prevista para o segundo semestre.

São candidatos: 
Avelino Nunes da Mota (S. Mar-

garida Maria/Santos)

Bruno Sina (Sto. Antonio/Praia 
Grande )

Carlos Augusto da Silva (Pastoral 
da Saúde/Santos)

Fabiano Piqui (Jesus Crucifi cado/
Santos)

Isaque Martins da Silva (S. Fran-
cisco de Assis/Cubatão)

João Filismino dos Santos (S. José 
Operário/Peruíbe)

Jorge Luiz da Silva (N. Sra. Gra-
ças/Praia Grande)

José Delgado Barreira (Sta. Rosa 
de Lima/Guarujá)

Luiz Carlos Nunes de Santana 
(Sto. Antonio/Praia Grande)

Nelson Geitil Ferreira Duarte (N. 
Sra. Graças/Praia Grande)

Paulo Sérgio Rodrigues (Cate-
dral/Santos)

Formatura de mais uma turma da Teologia

16/2 - Depois de uma jornada de 
quatro anos, com aulas às terças e 
quartas-feiras, um grupo de alunos 
concluiu o curso de Teologia para 
Leigos do Instituto S. José de An-
chieta. A cerimônia da formatura 
começou com a missa presidida por  
Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, 
Bispo Diocesano de Santos, com 
a presença de Pe. Fernando Gross 
(Diretor do Instituto), professores e 
familiares dos formandos. 

Concluiram o curso os alunos: 
Adriana dos Santos, Antonio Luiz 
de Souza, Francisco Joaquim dos 
Santos, Francisco Xavier Ferreira, 
José Delcídio Silvério, José Nilson 
Santos, Maria das Graças Gama So-
ares, Patricia Deniz Sanches, Paulo 
Jefferson Baiano Carvalho, Paulo 
Luciano Ferreira dos Santos, Poliana 
Silva de Souza, Valdenilson Souza da 

Silva, William de Paula Gomes.
Durante a celebração foi feita uma 

oração em memória da aluna Luci-
mar Correia Barbosa (Paróquia S. 
Antonio/Praia Grande), que faleceu 
na manhã do dia 16, após um longo 
período de luta contra um câncer.

Fotos Chico Surian

D. Tarcísio com professores e formandos da turma de 2015: nova missão na comunidade

Aniversariantes de Março
Nascimento

1-Pe. Jesus Gonzalez Garcia,CS
2-Pe. Antonio Alberto Finotti
4- Pe. João Benito Carnevalli,CMF
8- Diác. Edson Aparecido da Silva
10- Diác. Ernesto Bechelli
11- Pe. Javier Mateo Arana
13- Pe. José Odail Pértile, CSS
14- Pe. Elcio Antonio Ramos
14- Pe. Edson Felipe Gonzalez
17- Diác. Emanuel Lanfredi
18- Pe. Fernando Gross
19- Pe. José Maria Santos Oliveira
22- Pe. Ricardo de Barros Marques 
24- Diác. Reinaldo Flor de Souza
29- Pe. Valdeci João dos Santos
Ordenação

1- Pe. Francisco das Dores Leite
1- Pe. Jan Bacal, MIC
5- Pe. Aparecido Neres Santana, CSS
18- Pe. Gian Carlo Rizzinelli, CS
19- Pe. Antonio Baldan Casal

Candidatos conti nuam processo de formação com acompanhamento da Equipe Formati va

Curso de Teologia para Leigos tem duração de 
quatro anos

D. Tarcísio Scaramussa,SDb, 
Bispo Diocesano de Santos,

Nomeia Pe. Renan Fonseca e 
Censi/Cerimoniário da Diocese de 
Santos. Santos, 5/2/2016. Prot. N°: 
03. Livro: “S”. Fls.: 19.

Nomeia  Pe. Claudenil Moraes 
da Silva, Confessor do Carmelo de 
São José. Santos, 19/2/2016. Prot. 
N°: 13. Livro: “S”. Fls.: 194

Nomeia Pe. Francisco Morei-
ra de Jesus Salamanca, Confes-
sor do Carmelo de São José – Santos, 
19/2/2016. Prot. N°: 14. Livro: “S”. 
Fls.: 194

Nomeia Pe. Diogo Gouveia da 
Silva, Pároco da Par. S. José Operá-
rio/Santos -SP. Santos, 20/2/2016. 
Prot. N°: 08. Livro: “S”. Fls.: 193

Nomeia Pe. Renan Fonseca 
e Censi, Pároco da Par. S. Vicente 
Mártir/SV-SP. Santos, 21/2/2016. 
Prot. N°: 09. Livro: “S”. Fls.: 193

Nomeia Pe. Valdeci João dos 
Santos, Vigário Paroquial na Par. S. 
Vicente Mártir/SV-SP – 21/2/2016. 
Santos, 21/2/2016. Dom Tarcísio 
Scaramussa, SDB, Bispo Diocesano 
de Santos; Padre Vagner de Souza 
Argolo, Chanceler do Bispado. Prot. 
N°: 10. Livro: “S”. Fls.: 193

Nomeia Pe. André Cunha 
de Figueiredo Torres/Assessor 
Diocesano para o Setor Juventude 
na Diocese de Santos, no período de 
dois (2) anos. Santos, 22 de fevereiro 
de 2016. Dom Tarcísio Scaramussa, 
SDB, Bispo Diocesano de Santos; 
Padre Vagner de Souza Argolo. 
Chanceler do Bispado, Prot. N°: 26, 
Livro: “S”, Fls.: 195.

Decreto de nomeação de 
Vigário Episcopal para o Vi-
cariato da Dimensão Social da 
Evangelização

“E habitou entre nós”! Para maior 
glória de Deus e benefi cio espiritual 
dos fi éis confi ados a meu cuidado 
pastoral, considerando a necessida-
des de promover a missão da Igreja 
no campo social, e considerando as 
qualidades e aptidões do Revmo. 
Pe. Valdeci João dos Santos, hou-
vemos por bem nomeá-lo Vigário 
Episcopal para o Vicariato da Di-
mensão Social da Evangelização da 
Diocese de Santos, por 4 anos. No 
exercício deste múnus pastoral, o 
Revmo. Pe. Valdeci João dos 
Santos cumprirá tudo aquilo que 
lhe inspirar o zelo sacerdotal, de 
acordo com as normas canônicas, 
em particular dos cânones 476 a 
481, os documentos do Magistério, 
as diretrizes pastorais em vigor 
nesta Diocese e  o Regimento 
para o Vicariato da Dimensão 
Social da Evangelização.Santos, 
10/2/2016. Dom Tarcísio Scara-
mussa, SDB/Bispo Diocesano de 
Santos; Padre Vagner de Souza 
Argolo,Chanceler do Bispado.
Prot. N°: 07.Livro: “S”.Fls.: 192

Lu Corrêa
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A Indústria, a justiça 
e a dignidade humana

Doutrina Social

A Indústria, a justiça 

Seminaristas falam de suas primeiras impressões

Francisco E. Surian - Mestre em 
Teologia - PUC-SP; Mestre em 
Comunicação  Social - USP-SP; 

Co-editor da revista 
Teoliterária (PUC-SP) - http://
revistas.pucsp.br/teoliteraria

Fotos Seminário S. José

É possível dizer que, mais do 
que a política, a indústria e o 
poder econômico traçam rumos 
para a sociedade. 

A produção de bens, a ne-
cessidade de vendê-los e sua 
distribuição criam uma malha de 
atividades. Cada nó desta malha 
é constituído por uma pessoa, e 
por traz desta pessoa, uma famí-
lia, crianças, jovens, idosos. Por 
isso, o poder avassalador para 
a sociedade quando as decisões 
empresariais seguem apenas a 
cartilha do lucro.  

Essa atitude gera produtos 
de má qualidade, possibilita a 
utilização de agrotóxicos e outros 
venenos bons para a aparência 
dos produtos industrializados, 
péssimos para a saúde humana 
e do planeta. Por vezes, o empre-
sário tem consciência dos efeitos 
nefastos do produto que comer-
cializa. Por isso, para colocá-lo 
no mercado, faz lobbies junto 
aos poderes públicos e mesmo 
age com corrupção ativa, na ten-
tativa de obter lucros imediatos 
e fugindo à fi scalização. É justo, 
porém, dizer que nem todos os 
empresários agem assim.

Na fala do Papa Francisco aos 
empresários italianos reunidos 
em Roma pela Confederação 
da Indústria Italiana (Confin-
dustria), em 27 de fevereiro de 
2016 destaca-se a importância 
do bem comum, um dos princí-
pios da Doutrina Social.  O Papa 
pediu aos empresários que suas 
empresas estivessem sempre 
abertas a “esse signifi cado mais 
amplo da vida que lhes permitirá 
relamente servir ao bem comum, 
com  o esforço de multiplicar e 
fazer mais acessiveis para todos 
os bens deste mundo. Que o bem 
comum seja a bússula que orienta 
a atividade produtiva, para que 
cresça uma economia de todos e 
para todos, que não seja insen-
sível ao olhar dos necessitados. 
E isto é possivel toda vez que a 
mera proclamação da liberdade 
econômica não prevalesce sobre 
a liberdade concreta do homem 
e sobre seus direitos, quando o 
mercado não é absoluto, mas 
obedece às exigências da justiça 
e, em última instância à digni-
dade da pessoa. Porque não há 
liberdade sem justiça e não há 
justiça sem repeito à dignidade 
de cada um”.

De 26 a 28 de fevereiro ocorreu 
em São Pedro, na casa de retiros e 
encontros dos Franciscanos a 38ª 
Assembleia PV/SAV, com o tema: 
"Animação Vocacional para uma 
Igreja “em saída” - tendo como 
exigência uma pastoral orgânica", 
ministrada pelo Pe. Djalma Lopes 
de Siqueira, diocese de São José dos 
Campos. No encontro participaram 
aproximadamente 50 representantes 
de toda a regional SUL 1, entre irmãs, 
leigos, sacerdotes e Dom Moacir 
Silva, Bispo Referencial da Pastoral 
Vocacional no regional SUL 1. Nossa 
diocese esteve representada pelos 
seminaristas Wilson Ribeiro e Lucas 
Saueia acompanhados pelo padre 
Luis Alfonso Betancourt, CM. 

A abertura oficial foi feita por 
Dom Moacir Silva, em sua mensagem 
disse que a PV precisa ser assumida 
com novo e vigoroso compromisso 
pastoral e não apenas como algo 
acessório na vida da Igreja. Leu tam-
bém a mensagem de Dom Paulo Ro-
berto Beloto, Presidente da Comissão 
Regional para os Ministérios e a Vida 
Consagrada, para afi rmar que é dever 
de todos os batizados promoverem 
as vocações. Por fi m, Pe. Djalma deu 
introdução ao tema falando sobre a 
importância de todas as vocações na 
vida da Igreja. Em seguida ressaltou 
o cuidado e a atenção que a PV deve 
ter para com a dimensão missionária 
da Igreja, sendo que o testemunho 
constitui a melhor forma de propa-
ganda.

Seminarista Weslley Costa Eleu-
tério: Nascido em 08 de março de 1997, 
em Cubatão, comecei minha caminhada 
vocacional ano passado no Seminário em 
Família, após muitas experiências decidi 
ingressar este ano e assim dar a oportu-
nidade para que Deus faça vontade dEle, 
sendo sacerdote ou não,  estou aqui para 
poder discernir o meu chamado. Meu 
pároco, P. Antonio Luz (hoje falecido) 
me ajudou muito a escutar este chamado 
de Deus. 

Seminarista Vitor Brito: tenho 
18 anos de idade, venho da Paróquia 
Sta. Rosa de Lima- Guarujá.  Comecei 
a sentir o chamado ao sacerdócio desde 
muito cedo, mas só anunciei este dese-
jo aos 12 anos de idade quando entrei 
como muitos na pastoral dos coroinhas 
de minha paróquia, tendo contato com 
seminaristas dos quais alguns chegaram 
a ser ordenados, e com isto este desejo 
foi fi cando cada vez mais latente em meu 
coração. No ano de 2015 fi z o seminário 
em família e ingressei no Seminário São 
José dando continuidade neste processo 
formativo.

Seminarista Francisco James 
da Silva: Tenho 24 anos. Paróquia de 

Origem: Santo Antônio – Praia Grande. 
Ao longo de alguns anos de serviço a 
Deus por meio dos trabalhos paroquiais, 
fui sentindo o chamado de Deus para ser 
padre. E com o tempo, foi despertan-
do o desejo de cada vez mais entregar 
minha vida a Deus, por amor, em prol 
da evangelização e do serviço à Igreja 
(povo de Deus). Inspirado na passagem 
bíblica de  Is 43, 1: “E agora, eis o que 
diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, 
e te formou, Israel: Nada temas, pois eu 
te resgato, eu te chamo pelo nome, és 
meu”. Desejo fazer, sobretudo, a vonta-
de de Deus e confi o minha vocação aos 
cuidados e intercessão da Virgem Maria 
(Mãe das vocações) e de Santa Teresinha 
do menino Jesus.

Seminarista Diogo de Jesus 
Gomes: Meu chamado vocacional co-
meçou nos trabalhos pastorais na minha 
paróquia de origem São Tiago Apóstolo. 
As dúvidas  e  a vontade de conhecer 
melhor a vocação sacerdotal, tomaram 
conta do meu coração, fazendo com que 
eu participasse do seminário família no 
Seminário São José.  Aos poucos mer-
gulhando em cada encontro vocacional, 
conseguir perceber e sentir o chamado 

de Deus em minha vida. 
Seminarista Lucas Saueia: Fre-

quento a Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário de Pompéia desde pequeno com 
a minha família, onde comecei a minha 
caminhada vocacional, em setembro de 
2007, como Coroinha. O grande desper-
tar vocacional foi na Jornada Mundial da 
Juventude do Rio De Janeiro em 2013, 
onde senti verdadeiramente o chamado 
e a curiosidade de conhecer mais o tra-
balho sacerdotal. Desde então, continuo 
ajudando na Pastoral dos Coroinhas, 
ajudo nas missas, desde 2010, como 
mestre de Cerimônia e formando novos 
Coroinhas, a partir de 2012.  

Participei da Pastoral dos Leitores 
(2011/12 e 2015) e da Pastoral Vocacio-
nal (2011/2015), sempre ajudando na 
Pompéia e nas capelas do Bom Pastor e 
São João Paulo ll. Meu diretor espiritual 
é o Padre Baldan, o qual me ajudou e me 
ajuda a discernir sobre a minha vocação 
desde 2012. Assim, com esta breve cami-
nhada, com a graça de Deus fui aceito 
no seminário diocesano São José, o qual 
ingressei no dia 31 de janeiro de 2016, 
nesse primeiro ano realizarei trabalho 
na Pastoral Vocacional Diocesana.

             

Weslley Costa Vitor Brito Lucas Saueia Francisco James Diogo de Jesus

Assembleia PV/SAV do Sul 1

No sábado, abordou, com 
uma densa bibliografi a ecle-
sial, a necessidade imensurá-
vel de a pastoral vocacional 
atender a realidade e os desa-
fi os que enfrentam a juventu-
de e, sobre os pontos negativos 
e positivos da cultura juvenil 
atual, fi nalizando com a ação 
Pastoral Orgânica e Planejada 
que se dá na dualidade entre 
Missão e Pastoral, onde uma 
é dependente da outra.

No Domingo foi realizada a 
partilha das experiências entre 
os Sub Regionais e projeções 
para a assembléia de 2017, 
encerrando-se com a Santa 
Missa presidida por Dom 
Moacir.

Seminário S. José



Presença Diocesana6 Março /2016Novos párocos
Animação Bíblico-

Catequética

Cristão: Identidade do 
discípulo Missionário

Mídias de nossa Comissão: visite 
e entre em contato!
Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

Comissão AB-C

Pe. Diogo Gouveia assume a S. José Operário, em Santos
Pe. Aparecido Neres Santana - Assessor 
Eclesiástico da Comissão Ab-C

20/2 - Pe. Diogo Gouveia,OCS as-
sumiu o ofício de pároco da São José 
Operário, em Santos, durante missa 
presidida por Dom Tarcísio Scaramus-
sa,SDB, Bispo Diocesano de Santos. 
Também participaram da celebração 
o Superior Provincial dos Oblatos da 
Cristo Sacerdote Pe. José Roberto, Pe. 
Sebastião Cesar Moreira,OCS (Rosei-
ra-SP), Pe. Vagner Argolo (Chanceler 
do Bispado), e Pe. Renan Fonseca e 
Censi (S. Vicente Mártir).

Pe. Diogo Gouveia é natural do Rio 
de Janeiro, iniciou seus estudos no 
Seminário de Pindamonhangaba-SP 
e a ordenação sacerdotal em Apare-
cida-SP, sendo bispo ordenante Dom 
Raymundo Damasceno Assis.  Após 
a ordenação, foi transferido para a 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima 

Pe. Renan Censi inicia ofício de pároco na São Vicente

No dia 21 de fevereiro, Dom 
Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo 
Diocesano de Santos, presidiu a 
santa missa em que deu posse ao pe. 
Renan Fonseca e Censi como novo 
pároco da São Vicente Mártir, em São 
Vicente. Pe. Valdeci João dos Santos 
(pároco anterior) permanece na co-
munidade como Vigário Paroquial e 
assume como Vigário Episcopal para 
a Dimensão Social da Evangelização, 
sendo o responsável diocesano do 
Vicariato Social, criado recentemente 

Começo este Artigo com algumas 
questões em relação à “identidade” do 
cristão. O que é ser cristão? À priori, a 
pergunta parece ser de fácil resposta. 
Seria seguir Jesus Cristo? Como? É o 
mesmo que ser discípulo? Na literatu-
ra bíblica, no primeiro século da Era 
Cristã, os cristãos eram chamados de 
“Nazarenos”. O nome “cristão” surge 
pela primeira vez na cidade de An-
tioquia em referência aos discípulos 
de Jesus. “E foi em Antioquia que os 
discípulos, pela primeira vez, foram 
chamados de “cristãos” (At 11,26b). 
E, “Ainda um pouco e, por teus racio-
cínios, fazes de mim um cristão” (At 
26,28), pediu o rei Agripa. E fi nal-
mente, o termo aparece em 1Pedro, 
“mas se sofre como cristão, não se 
envergonhe, antes glorifi que a Deus 
por esse nome” (1Pd 4,16).

Vemos que a “identidade” do 
cristão, ou o “DNA” (como diríamos 
hoje) está ligado a Jesus Cristo, à sua 
Pessoa, à sua Missão. Por isso, ser, ou 
tornar-se cristão, diz o Documento de 
Aparecida “não se começa a ser cristão 
por uma decisão ética ou uma grande 
ideia, mas através do encontro com 
um acontecimento, com uma pessoa, 
que dá um novo horizonte à vida e, é 
com isso, uma orientação decisiva” 
(DAp 243). Diz ainda, que “a própria 
natureza do cristianismo consiste, 
portanto, em reconhecer a presença 
de Jesus Cristo e segui-lo” (DAp 244).  

Portanto, ser cristão, pri-
meiramente é encontrar-se 
com a Pessoa de Jesus, na to-
talidade do seu Ser. Segundo, 
assumir por completo a missão do 
cristão, que é ser discípulo missio-
nário.  Aí está a “identidade” do 
cristão, como diz o Papa Francisco: 
“A missão no coração do povo não 
é uma parte da minha vida... É algo 
que não posso arrancar do meu 
ser, se não quero me destruir... Eu 
sou uma missão nesta terra, e para 
isso estou neste mundo” (EG 273). 
Entende-se que identifi car-se e ser 
imitadores de Cristo, como aponta o 
Apostolo Paulo, é ser, fazer e refazer 
a vida a partir do paradigma missio-
nário, de levar Jesus, a Sua Palavra 
a todas as pessoas, especialmente 
àquelas que estão vivendo nas pe-
riferias sociais e humanas. 

Finalmente, ser cristão é estar 
inserido na comunidade dos discípu-
los, neste encontro de fé e de amor 
com Cristo e com os irmãos é estar 
no “Caminho”: “Eu sou o Caminho, 
a Verdade e a Vida” (Jo 14,6).

Após refl etir este texto, eu 
me questiono: será que sou (iden-
tidade) um verdadeiro cristão? Se 
tenho este DNA de cristão, realmente 
estou assumindo ser um discípulo 
missionário, seguidor de Jesus 
Cristo, em e com toda a minha 
vida e principalmente em minha 
comunidade?

por dom Tarcísio.
Na homilia, o Bispo Diocesano 

falou sobre esta nova missão que 
Pe. Renan está assumindo: “Deus 
o chama para entregar sua vida ao 
serviço da comunidade, proclaman-
do a sua Palavra, santifi cando o povo 
especialmente pela celebração dos 
sacramentos, pastoreando o povo de 
Deus, agindo na pessoa de Cristo que 
quer nos trazer sua Palavra, sua graça 
e continua nos  conduzindo como o 
Bom Pastor.”

Fez um apelo especial para que 
a “comunidade continue acolhendo 
esses dois irmãos (Pe. Valdeci e Pe. 
Renan) e continue colaborando com 
eles no exercício dessa missão. Todos 
somos responsáveis pela evangeli-
zação, cada um, segundo a vocação 
que Deus lhe deu. Que este tempo 
da Quaresma nos encontre voltados 
para Deus, que nos aproxime ainda 
mais de Cristo e da Misericórdia de 
Deus, para sermos novas criaturas, 
testemunhas do Seu reino”.

(Taguatinga-DF), depois trabalhou 
em Pindamonhangaba, Taubaté e 
Barretos, de onde está vindo.

A Paróquia São José Operário é 
uma das mais antigas da Diocese de 
Santos, criada em 1925. Está localiza-
da no bairro do Macuco, em Santos, 

mantém também a Creche Divina 
Providência. A Paróquia está iniciando 
o trabalho com a Pastoral dos Cami-
nhoneiros, tendo em vista a grande 
quantidade de profi ssionais dessa área 
que trabalham nos arredores da Igreja, 
ligados ao Porto de Santos.

Fotos Chico Surian

Padre Diogo Gouveia faz parte da Congregação Oblatos de Cristo Sacerdote, que atende também a Casa S. José

Dom Tarcísio pediu a colaboração da comunidade para com o novo pároco

Pe. Valdeci (à esq.), Dom Tarcísio, e Pe. Renan: sacerdotes assumirão novos desa� os no projeto de evangelização

Chico Surian
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Números

Pe. Francisco Greco - Paróquia São 
Benedito/Santos

O Ano Letivo do Instituto S. José 
de Anchieta teve como Aula Inau-
gural a palestra "Deus, homem e 
a criação - uma relação de amor e 
contemplação", proferida pelo prof. 
Dr. Padre Donizete José Xavier 
(PUC-SP), realizada no dia 17 de fe-
vereiro, no Liceu Santista. O Curso de 
Teologia para Leigos da Diocese de 
Santos tem a duração de quatro anos, 
com aulas às t erças e quartas-feiras, 
no período da noite. 

Padre Donizete iniciou a palestra, 
explicando: “A nossa fé no Deus Trin-
dade nos diz que vivemos uma grande 
experiência de relação com tudo ao 
nosso redor: com Deus, com a criação, 
com o outro, conosco mesmo. O sen-
tido da nossa existência é essa relação 
de amor, de conectividade, de ligação 
entre tudo e todos: nós fazemos parte 
de um todo. É por isso também que 
o Papa Francisco na sua Laudato si 
chama a atenção para a grande questão 
da ‘ecologia integral’”.

Deus é relação
“Assim, quando Deus nos criou, Ele 

o fez como um extremo ato de amor, um 
ato amoroso, para revelar  Seu amor. 
Amor é vínculo, é o que une, tudo em 
Deus é amor, como nos diz Santo Agos-
tinho,  e é esse sopro divino criador amo-
roso que se estende para toda a criação. E 
desde o início, Deus tem chamado toda a 
sua criação para este desíginio de amor. 
Então, podemos dizer que o sentido da 
vida humana e de toda a criação é  amar”, 
afi rma o professor.

E como esse dado de fé aparece 
na encíclica Laudato si e quais as 

Compondo o quarto livro do Pen-
tateuco, o livro dos Números possui 
este nome, pelas longas listas de 
genealogia e de números que contém 
em seus primeiros capítulos. Pressu-
põe que o povo já estava dividido nas 
doze tribos de Israel, ou clãs dando a 
compreender que este livro seja uma 
continuação do livro do êxodo.

A coesão das tribos, ou clãs estava 
na crença no mesmo Deus e na forma 
ritual com que o cultuavam a legisla-
ção que obedeciam como fi delidade do 
povo da Aliança. Percebe-se que aqui 
as leis transmitidas para a vivência 
nômade no deserto, foi adaptada às 
novas circunstâncias da cidade.

A história do povo no deserto 
aqui não aparece muito edifi cante, 
como sempre escutamos em nossas 
liturgias, era um povo de cerviz dura 
e que reclamava só facilidades. Ques-
tionavam a autoridade de Moisés e 
até o próprio Deus e, apesar de tudo 
isso, o povo eleito é objeto da cons-
tante misericórdia de Deus.

O livro dos Números também rela-
ta as lutas com os povos que já estavam 
nas terras Palestinas, e a forma como 
se opuseram a entrada de Israel, nessa 
lenta imigração. Ao mesmo tempo que 
se vê as infl uências dos deuses pagãos 
na vida do povo de Israel, que não ha-
via ainda totalmente se transformado 
em um povo monoteísta.

Vai explicar como as instituições 
sociais e religiosas do povo eleito se 
baseavam na fé e na confiança na 
palavra de Deus. Como quase todo 
o Pentateuco, ele é escrito depois do 
exílio da Babilônia, onde para o direito 
à posse da terra, era preciso mostrar a 
listagem das genealogias das famílias, 
por isso, também trouxe uma grande 
perturbação a ordem social.

No aspecto histórico, a narrativa 
pode dividir-se em três grandes se-
quências literárias: I. No deserto do 
Sinai (1,1-10,10). Referem-se as ordens 
de Deus para a caminhada através do 
deserto com a disposição do acam-
pamento das tribos, os deveres dos 
levitas e outras leis de carácter ritual. 
II. Do Sinai a Moab (10,11-21,35). Os 
acontecimentos mais importantes 
desta segunda parte estão marcados 
por etapas geográficas, algumas 
das quais são difíceis de identifi car. 
Descreve-se a caminhada direta para 
Cadés-Barnea, mesmo na fronteira 
sul de Canaã e, depois, a infl exão para 
oriente e a errância penosa durante 
quarenta anos através do deserto até 
à chegada a Moab, já na fronteira da 
Terra Prometida.

III. Na região de Moab (22,1-
36,13). Começando com a bênção de 
Balaão, as narrativas desta terceira 
parte apresentam um novo recense-
amento dos israelitas, descrevem a 
nomeação de Josué para substituir 
Moisés, contêm algumas prescrições 
de carácter cultual, narram a luta 
contra os madianitas e a partilha de 
Canaã com a instalação das tribos 
de Rúben, Gad e parte de Manassés 
em Guilead, na Transjordânia, e a 
recapitulação das etapas do Êxodo. 

(fonte: http://www.capuchi-
nhos.org/biblia)

Novos 
Coroinhas
na São Tiago 

Apóstolo
21/2- Oito novos coroinhas foram 

investidos durante a Missa das 10h 
na igreja São Tiago Apóstolo em San-
tos. As crianças, que têm entre 7 e 15 
anos, estavam se preparando desde 
agosto de 2015 com o seminarista 
Jair Cardoso e o Diácono Antonio 
Martins e sua esposa Rose.

Ana Beatriz, Joaquim Moreira, 
Leonardo Alves, Maria Luiza, Natália 
Santos, Paula dos Santos, Paulo Victor 
e Willian Santos integram o grupo de 
mais de 30 coroinhas da paróquia São 
Tiago Apostolo, servindo ao altar e 
trabalhando pela evangelização. 

Campanha para a 
construção 
do telhado

A paróquia São Tiago Apóstolo 
lançou em fevereiro uma campanha 
de arrecadação de fundos para as re-
formas da igreja. Construções de um 
novo telhado, do presbitério e da Ca-

pela do Santíssimo serão realizadas 
para que os fi éis possam aproveitar 
melhor este espaço de intimidade 
com Deus. A campanha consiste em 
uma contribuição de R$ 10,00 por 
mês. Quem deseja contribuir, pode 
adquirir os carnês na secretaria pa-
roquial das 15h às 19h ou ao fi nal das 
Missas do domingo, às 10h e 18h30. 

Fotos S. Tiago Apóstolo

Aula Inaugural do curso de Teologia para Leigos

consequências deste dado de fé na 
vida cotidiana?

Amor é relacional
Pe. Donizete lembra que o Papa 

Francisco apresenta essa teologia 
(Deus Trindade como relação de amor) 
como pano de  fundo da Laudato si e 
que isso tem implicações concretas na 
vida diária: “Vejam: ao falar de ‘ecolo-
gia integral’, o Papa está se referindo à 
essa rede de relações que envolve toda 
a criação, destinada a ser essa expe-
riência de amor. O mais importante 
não é a ‘natureza’ em si, mas a criação 
que nos revela um Deus profunda-
mente amoroso e preocupado com a 
vida. Toda vida. Daí decorre que Deus 
não abandona o homem e a natureza 
à sua própria sorte. Ele continua 
criando, acompanhando sua criação 
todos os dias. E, de uma maneira que 

não deixa dúvida, ele enviou o seu 
próprio Filho Jesus para fazer parte 
de nossa história, para caminhar co-
nosco. E qual o grande ensinamento 
de Jesus? O cuidado com a vida. 
Com toda forma de vida! Então, essa 
mesma tarefa - a de cuidar - nos foi 
atribuída por Deus. E cuidar do que? 
Da vida, da criação, de todos, da ‘casa 
comum’, que é a condição básica de 
nossa existência. Por isso, quando 
o Papa fala de ‘ecologia integral’ 
ele está falando do meio ambiente, 
mas está falando igualmente do ser 
humano que habita este ambiente. 
Então, a nossa tarefa como cuida-
dores da ‘casa comum’, da vida de 
todos continua, é responsabilidade 
nossa agora, como resposta à nossa 
fé, fazer com que as relações ao nosso 
redor sejam relações de justiça e de 
fraternidade para todos”.

Padre Donizete chama a atenção para o amor cristão que se desdobra no compromisso  com o outro

Chico Surian
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Qual é a Dúvida?

Agora posso comungar!

Psicologia Pastoral
Pe. Dr. Caetano Rizzi  - Vigário Judicial 

da Diocese de Santos
        Milton Paulo de Lacerda – CRP

6-21.251-6 – lacerdapsi@uol.com.br

Fórum das Pastorais Sociais  
Sul-1 tem novo assessor

Você é a medida!!!
É preciso ser ignorante, sem 

juízo e até doente da cabeça para 
não aproveitar uma oportunida-
de que apareça de ser muito feliz. 
Não só quando lhe oferecem um 
ótimo emprego, uma viagem de 
graça, um encontro com uma 
pessoa maravilhosa, mas princi-
palmente quando você percebe 
que a proposta vai deixá-lo de-
fi nitivamente no caminho certo, 
quando você tem certeza de que 
encontrou o grande “por que” 
de sua vida. Isso é encontrar 
sentido, e sentido é a coisa mais 
fundamental para qualquer um. 
É a fonte de certeza e segurança, 
apoio para o equilíbrio, corrimão 
na escada do sucesso.

Pois justamente é o que nos 
propõe Jesus, Caminho, Verdade 
e Vida, ao dizer: Tudo o que vo-
cês desejam que os outros façam 
a vocês, façam vocês também a 
eles. Pois nisso consistem a Lei e 
os Profetas (Mt 7,12). O segredo 
da felicidade está nesse relacio-
namento dedicado de uns com 
os outros, já que somos imagem 
de um Deus que é íntima relação 
entre as três Pessoas divinas. 
Ficaremos contentes se também 
nos relacionarmos da maneira 
adequada com os demais. Ora, 
o critério para acertarmos não é 
algo complicado e misterioso. É 
tão simples quanto nos colocar-
mos diante de um espelho. Por-
que no caso a medida ou critério 
é simples, somos nós mesmos. 
Olhe para você e pense: “Que é 
que você deseja que os outros lhe 
façam?”

Deseja que o respeitem no 
seu silêncio? Que o tratem com 
gentileza e atenção? Que o aco-
lham quando estiver triste? Que 
saibam escutar suas ideias sem 
repreendê-lo? Que tenham paci-
ência com suas fraquezas?  Que 
sintonizem com seus sucessos? 
Que não lhe chamem a atenção 
por qualquer coisa? Que se lem-
brem de seu aniversário e lhe 
deem os parabéns? Que rezem 
por você em vez de condená-lo 
pelos seus erros? Que não criti-
quem suas roupas, mas sugiram 
algo melhor? Pois então, faça 
tudo isso...

Que tal enviar para meu e-mail 
(acima) uma porção de outras 
sugestões? Publicaremos assim 
uma grande lista em seguida, 
tenha certeza!

A Equipe de Coordenação do Fórum 
das Pastorais Sociais do Regional Sul 1 
da CNBB realizou no  dia 17/2 a primeira 
reunião de 2016, tendo como destaque 
a apresentação do novo assessor do 
Fórum, padre Walter Merlugo Júnior 
(destaque), da diocese de Bragança Pau-
lista. Também foram escolhidos como 
secretários do Fórum o casal Norberto 
Rui Rossi e Margareth Maria Mathavelli, 
das Pastorais Sociais da Diocese de Bra-
gança Paulista.

No encontro foram defi nidos o tema e 
os assessores para o Fórum das Pastorais 
Sociais que será realizado no dia 21 de 
maio na paróquia Santa Teresinha de 
Bragança Paulista, das 8h30 às 16h30. 
O tema será “Fórum das Pastorais Sociais, 
sinal de esperança”, e terá assessoria de 
Claudio Nascimento e Ari Alberti na pri-
meira parte (resgate histórico, perspectivas 
e ações dos agentes de Pastorais Sociais), e 
Valter Cequetti e padre Flávio Lima,SDS; na 
segunda parte (partilhas, experiências pas-

torais sociais nas Sub-regiões, arquidioceses 
e dioceses).

Da Diocese de Santos participu do en-
contro Lucília Vicente, da Pastoral da Aids.

Fotos Divulgação

Padre Walter Merlugo 
Júnior, do clero secular 
de Bragança Paulista, é 
o Assessor Eclesiásti co 
das Pastorais Sociais 
da Diocese; pároco da 
S.  Antonio de Vargem. Tem experiência pastoral na 
área social e fez vários cursos na área da Doutrina 
Social da Igreja.

Missão da Pastoral Carcerária

S.L.P (da Paróquia N.S. de Fá-
tima e Santo Amaro, Guarujá), nos 
dá um testemunho de alegria. Decidi 
publicar, pois pode ajudar muitas 
pessoas. Ele foi formado na Fé Ca-
tólica desde pequeno. Num deslize, 
houve gravidez antes do casamento. 
Sabendo que seus pais e os pais da 
noiva eram rigorosos, decidiram 
casar e não anunciaram a gravidez. 
Houve um tumulto muito grande 
em suas vidas, pois não estavam 
preparados para aquele momento. 
Passado um ano do casamento e nas-
cimento do fi lho, que veio perfeito, 
perceberam que haviam dado pas-
sos errados e não conseguiam mais 
conviver. As brigas eram constantes. 
Manifestaram os fatos aos pais de 
ambos, numa reunião de família  
resolveram pela separação, pois não 
havia mais condições de convivência. 
Eram infelizes. Cuidaram de tudo, 
da guarda compartilhada e cada um 
seguiu seu caminho.

Mais tarde, S. encontrou uma 
moça que   correspondia ao seu ideal 
de vida. Estava triste, pois não podia 
casar na Igreja e continuar a receber 
a Eucaristia. Sabia, por formação e 
informação, que os divorciados não 
podiam comungar. Costumava dizer: 
“Eu não fui fi el a Cristo no casamento 
anterior. Vou sempre à Missa, choro 
na hora da Comunhão e peço a Jesus 
que tenha misericórdia de mim”. 

Um advogado, membro da Pasto-
ral Familiar, conhecendo sua situa-
ção, o informou sobre a possibilidade 
de buscar ajuda no Tribunal Eclesi-
ástico. Com certo desconforto, no 
início, buscou informações, iniciou 
o processo e aguardou o então mais 
longo tempo de espera de sua vida. 
Veio a sentença, dupla na época, que 
declarava nulo o casamento anterior 
por falta de preparação adequada 
e desconhecimento das obrigações 
essenciais do matrimônio, bem como 
por temor reverencial (o medo de 
contar aos pais sobre a gravidez). 
Foram à Paróquia, iniciaram os pa-
péis, participaram das preparações 
na Igreja e celebraram o Sacramento 
do Matrimônio. Esta era a intenção 
e a formação dos dois. 

Naquela mesma celebração, 
preparados que estavam, o Pároco 
os motivou à Eucaristia. Conta S. 
que a emoção foi muito grande e as 
lágrimas vieram de forma intensa. 
Podia voltar a participar da Eucaris-
tia! Foram anos de espera... Algumas 
pessoas diziam a ele: “Comungue, 
ninguém sabe”. Ele respondia: “Mas 
eu sei que não estou preparado”. E 
completava: “O engraçado é que no 
casamento anterior nós dois íamos 
à Igreja e comungávamos. Mas não 
conseguimos superar a falta adequa-
da de preparação para o casamento. 
Estávamos preparados para comun-
gar, mas não nos preparamos para 
viver juntos, pois nossa escolha não 
foi livre, foi condicionada pela gra-
videz inesperada e o medo da reação 
de nossos pais”. 

E continua: “Hoje,  a mãe de meu 
fi lho também já está feliz e encontrou 
um homem que a faz feliz. Ela tam-
bém irá casar verdadeiramente e o 
fi lho que tivemos vive feliz e seguro. 
Isto é importante”. 

É a graça da misericórdia de Deus 
que a Igreja manifesta.

Dom Tarcísio Scaramussa, Bispo Dio-
cesano de Santos,  celebra a Missa com 
os presidiários, em São Vicente,  no dia 8 
de março, como parte das celebrações da 
Quaresma e Páscoa. A Pastoral Carce-
rária vem realizando visitas periódicas 
em todas as unidades prisionais da 
Baixada Santista, levando a assistência 
espiritual e material aos reeducandos e 
famílias. Um dos projetos da Pastoral 
Carcerária é a Campanha Permanen-
te de doação de material de higiene 
pessoal, que pode ser entregue nas 
paróquias.

Confi ra a agenda de encontros, visitas 
e celebrações da Pastoral Carcerária da 
Diocese de Santos:

MARÇO
12 e 26 - Praia Grande
7 -  Cadeia Feminina SV
8 - 10h- Missa com o Bispo na PI
5/12/19/26 - Presídios de SV
19 - 14h - Celebração no Seguro de P G
21 - 14h - Celebração de Páscoa - Ca-

deia Feminina.

ABRIL
9/23- Praia Grande
4/18- Cadeia Feminina SV
2/9/16/23/30- Presídios SV
17- Reunião da Pastoral
1/ 2/ 3- Formação da Pastoral Carce-

rária em São José dos Campos
9 - Seguro Praia Grande
MAIO
2 - 14h - Celebração Dia das 

Mães- Cadeia Feminina
7/ 21- Praia Grande
7/ 14/ 21/ 28- Presídios SV
14- Seguro Praia Grande
16/ 30- Cadeia Feminina SV
JUNHO
4/ 11/ 18- Presídios de SV
4/ 18- Praia Grande
4/ 18- Cadeia Feminina SV
12- Seguro Praia Grande
13/ 27- Cadeia Feminina SV
19- 15h- Reunião da Pastoral
Quem quiser colaborar com a Pasto-

ral Carcerária, entre em contato com Sr. 
Gerson (3228-8882/Centro de Pastoral).

Reunião de agentes da Pastoral Carcerária: “Esti ve preso e viestes me visitar”

Pastoral Carcerária

28-2 - 1º ENCONTRO 
DE FORMAÇÃO PER-
MANENTE DA PAS-
TORAL DA SOBRIE-
DADE
Aconteceu no dia 28/2  
no salão paroquial da S. 
João Batista/Peruíbe, 
tendo como palestran-
te Pe. Marco Antonio 
Rossi, falando sobre a 
Espiritualidade na Pas-
toral, que se traduz no 
servir, na misericórdia 
e no amor ao próximo.
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Santo Antônio inicia o ano com formação de catequistas
Vida da Igreja

Leigos

Dia 12 de março 
Manhã de 

Espiritualidade 
para leigos.

Hora: Das 8h 
às 12h30.

Assessor: Gilberto 
Chimeti, professor de 

Teologia -PUC-SP. 
Local: Colégio 

Stella Maris - Av. 
Cons. Nébias, 771 - 
Boqueirão - Santos.

Entrada franca. 

Leigos e Leigas: 
Identidade e Missão

 
A fonte de nossa identidade 

cristã é o Batismo que nos incor-
pora a Cristo, pelo qual recebe-
mos como cristãos, a dignidade 
de membros do Povo de Deus. O 
mistério do Povo de Deus se ex-
prime na vivência do Dom total-
mente gratuito oferecido a todos 
aqueles que nasceram da água e 
do Espírito, chamados a reviver 
a mesma comunhão de Deus e a 
manifestá-la e a comunicá-la na 
História.

A identidade de cristãos leigos 
(as), nós a construímos quando 
no contesto de nossa vida somos 
levados a descobrir a radical no-
vidade cristã que promana do Ba-
tismo, pois, a fé que professamos 
deve impregnar nossas ações, 
quer como cidadãos, quer como 
membros da comunidade eclesial 
a que pertençamos superando 
a dicotomia, fé e vida, a fim de 
podermos viver suas exigências, 
segundo a vocação que rece-
bemos de Deus. Nossa fé deve 
manifestar-se no que somos e no 
que fazemos pela nossa palavra 
oportuna e nossa ação concreta.

Para a construção dessa iden-
tidade é indispensável uma cons-
ciência crítica que nos leve a 
participar com seriedade dos 
processos econômicos, sociais 
e políticos. Precisamos marcar 
presença na sociedade e na Igre-
ja  - os fiéis leigos pertencem 
plenamente, tanto ao povo de 
Deus, como a sociedade civil - 
sendo fermento transformador 
das realidades anti-evangélicas 
que esmagam o ser humano e 
destróem a vida.

Wanda Walfall - Codilei

A Paróquia Santo Antonio, de 
Praia Grande, reuniu todos os ca-
tequistas das varias etapas da Ca-
tequese (infantil, crisma e adultos) 
para a formação anual. Aconteceu 
na Capela São Judas dos dias 15 a 17 
de Fevereiro. 

A proposta principal é preparar os 
catequistas para o início das novas 
turmas de catequese, atualizando e 
renovando nossa espiritualidade e 

Ivonete

conhecimentos. 
O pároco, Pe Aparecido Neres, 

CSS, falou sobre o processo da inicia-
ção à vida cristã. Que não é somente 
um aprendizado de doutrina, mas 
uma inserção na totalidade da fé 
dentro de uma comunidade. Base-
ada na Inspiração Catecumenal, o 
catequista tem o papel fundamental 
de fazer o primeiro anúncio ou que-
rigma. E, a partir daí, proporcionar 

aos catequisandos este encontro com 
Jesus Cristo, que deve se refazer per-
manentemente. 

No dia 18, na Matriz, houve a 
Missa de Envio, abrindo nossos 
trabalhos de catequese em toda a 
Paróquia. “Os desafios existem para 
serem superados. Não deixemos que 
nos roubem a força missionária” 
Papa Francisco (EV 109).

(Colaboração: Leila Cristina)

Catequistas têm o papel de proporcionar o encontro do catequisando com a pessoa de Jesus. Tarefa que se estende a toda a comunidade por toda a vida

Início da CF na 
Basílica do Embaré

A Comunidade da Basílica de Santo 
Antonio do Embaré, em Santos, deu 
início, no dia 10/2, à Campanha da Fra-
ternidade, chamando a atenção para a 
questão do Saneamento Básico, como 
uma das questões essenciais do cuidado 
com a “casa comum”, o nosso planeta. 

Na Homilia da Quarta-feira de Cinzas 
na Catedral, Dom Tarcísio Scaramussa, 
Bispo Diocesano, lembrou que o cuidado 
com a vida de todos, o cuidado com o pla-
neta é também um exercício de caridade 
quaremsal, pois é uma forma de ajudar 
a preservar a vida de todos.

Missa do envio de catequistas em Vicente de Carvalho

21/2 - Envio de todos os catequistas da Paróquia Nossa Senhora das Graças (Vicente de Carvalho/Guarujá) durante a Missa das 9h, presidida pelo Pe. Luiz Batistel, 
CS. O Envio marca o início das atividades de 2016 das catequeses de Crisma, Primeira Comunhão e Batizado.

João: Catequese com Adultos e Crisma Daniel: catequista da turma da Crisma Mariano: catequese com criança

20 a 27 de março - Semana Santa
Participe das celebrações da Semana Santa na sua comunidade. Confira 
a programação completa nas páginas 12 e 13 desta Edição e nas nossas 
midias: site: www.diocesedesantos.com.br - facebook/diocesedesantos

Vera Roman Torres/Pascom



Presença Diocesana10 Março/2016Vida da Igreja

Atividades na Reitoria do Amparo
Com o objetivo de proporcionar 

para a comunidade melhor qualidade 
de vida através de atividades prazero-
sas e divertidas, duas fiéis da Reitoria 
nossa Senhora do Amparo (SV), Layla 
e Thaynara, decidiram começar aulas 
de ginástica para adultos e ballet para 
crianças e adolescentes. As aulas são 
gratuitas e acontecem aos sábados, pri-
meiro, a Ginástica das 8h às 9h, e depois 
o Ballet, das 9h às 10h. 

21/2- Novos Coroinhas na Comunidade Santo Antonio em Praia Grande -  Após seis meses de preparação, 
10 novos coroinhas foram investidos durante a Missa, na Capela Santo Antonio (Paróquia N. Sra. das Graças), 
em Praia Grande. Agora a comunidade conta com 20 jovens no serviço do Altar.

21/2- Batizado na N. Sra de Sion/ Itanhaém - 12 crianças foram batizadas após a Missa das 9h na Igreja 
Nossa Senhora de Sion, em Itanhaém. O Curso de Batismo para pais e padrinhos acontece uma vez ao mês 
no domingo anterior ao batizado. Informações na secretaria paroquial 3422-1216.

27/2 - Envio dos catequistas na N. Sra. do Carmo - Numa celebração cheia do Espírito Santo presidida pelo 
nosso pároco Javier Mateo, o qual lembrou aos pais que todos são catequistas e que temos que caminhar 
juntos. Catequistas: Mariani Rafaela Souza, Carolina De Moura Campos, Izabel Moura da Maia, Eneida 
Koury, Marcela Sgarbi, Maria Consuelo Silva, Claudia Lopes, Felisa Prieto, Telma Marques, José Marques.

As atividades tiveram início no dia 
20 de fevereiro, porém, ainda há vagas 
disponíveis. Os interessados podem bus-
car informações na secretaria paroquial 
através do telefone: 3467-2848.

Outro serviço oferecido gratuitamen-
te à comunidade é o Corte de Cabelo toda 
última Sexta-feira do mês, entre 16h e 
18h. É só chegar até o salão paroquial e 
aguardar para ser atendido pela Neide 
ou pela Débora. 

28-2 - Sacramento da Eucaristia - Durante a celebrção da Santa Missa no 3ª Domingo da Quaresma, presidida 
por Pe. Antonio Baldan Casal, um grupo de crianças da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em 
Santos, recebeu a 1ª Eucarisita (Segunda Turma 2016). A comunidade se alegra com a caminhada espiritual 
de suas crianças e as acompanhará nos novos passos na vida comunitária.

25-2 – Jornada de Estudos Pastorais - 1ª JEP de 2016 conduzido pelo Codilei (Conselho Diocesano de Leigos) 
teve como tema “A misericórdia”, desenvolvido pelo padre Javier Mateo, da Paróquia N. Sra. do Carmo.

28/2 – Formação de líderes jovens/Projeto Semear - Durante todo o ano de 2016, uma sequ-
ência de quatro encontros formativos será aplicada em grupos de base, visando à evangeliza-

ção e capacitação de líderes jovens comprometidos com o Projeto de Jesus. O primeiro encontro 
dessa série será o "Somos Igreja Jovem", contando a história da Igreja, construída com a ternu-

ra e com o sangue de tantos santos e mártires, até chegar na Pastoral da Juventude e seus 40 
anos de caminhada. Nesta primeira fase participaram Jovens da paróquia Santa Rosa de Lima/

Guarujá, Jovens da Paróquia NS Aparecida/PG e Jovens da Paróquia NS de Sion/Itanhaém.

Reitoria do Amparo

Sion

Mirian de Lourdes

PJ

Telma Marques

Telma Marques

NSGraças
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Círculo Bíblico - O Tríduo Pascal

 � INTRODUÇÃO
Animador- O Tríduo pascal, que é o 

centro de todo o ano litúrgico. Ajuda-
dos pelos ritos sagrados de Quinta-
Feira Santa, da Sexta-Feira Santa e da 
solene Vigília Pascal, reviveremos o 
mistério da paixão, morte e ressurrei-
ção do Senhor. Estes são dias adequa-
dos para despertar em nós um desejo 
mais profundo de aderir a Cristo e de 
o seguir generosamente, conscientes 
de que Ele nos amou a ponto de dar a 
sua vida por nós. De fato, o que são os 
acontecimentos que o Tríduo santo nos 
propõe, a não ser a manifestação subli-
me deste amor de Deus pelo homem?

Leitor 1- Portanto, preparemo-nos 
para celebrar o Tríduo pascal acolhen-
do a exortação de Santo Agostinho:  
"Considera agora atentamente os três 
dias santos da crucifixão, da sepultura 
e da ressurreição do Senhor. Destes 
três mistérios realizamos na vida pre-
sente aquilo de que a Cruz é símbolo, 
enquanto cumprimos através da fé e 
da esperança aquilo que a sepultura e 
a ressurreição simbolizam" (Carta 55, 
14, 24:  Nova Biblioteca Agostiniana, 
(NBA), XXI/II, Roma 1969, pág. 477).

Leitor 2- O Tríduo pascal começa 
na, Quinta-Feira Santa, com a Missa 
vespertina "in Cena Domini", mesmo 
se normalmente de manhã se celebra 
outra significativa liturgia, a Missa 
Crismal, durante a qual, reunido ao 
redor do Bispo, o inteiro presbitério de 
todas as Dioceses renova as promessas 
sacerdotais, e participa da bênção do 
óleo dos catecúmenos, dos enfermos 
e do Crisma, e assim faremos amanhã 
de manhã também aqui, em São Pedro. 
Além da instituição do Sacerdócio, 
neste dia santo comemora-se a oferta 
total que Cristo fez de Si à humanidade 
no sacramento da Eucaristia. Naquela 
mesma noite na qual foi traído, Ele deu-
nos, como recorda a Sagrada Escritura, 
um mandamento novo "mandatum 
novum" do amor fraterno realizando 
o gesto comovedor do lava-pés, que 
chama ao humilde serviço dos servos. 
Este dia especial, que recorda grandes 
mistérios, encerra-se com a Adoração 
eucarística, em recordação da agonia 
do Senhor no horto do Getsémani. 
Tomado por uma grande angústia, 
narra o Evangelho, Jesus pede aos seus 
que vigiem com Ele permanecendo em 
oração:  "Ficai aqui e vigiai comigo" 
(Mt 26, 38), mas os discípulos ador-
meceram. Ainda hoje o Senhor nos diz:  
"Ficai aqui e vigiai comigo". E vemos 

como também nós, discípulos de hoje, 
com frequência dormimos. Aquele foi 
para Jesus o momento do abandono e 
da solidão, ao qual seguiu, no coração 
da noite, o aprisionamento e o início 
do doloroso caminho para o Calvário.

Leitor 3- A Sexta-feira Santa está 
centrada no mistério da Paixão, dia de 
jejum e de penitência, completamente 
orientada para a contemplação de Cris-
to na Cruz. Nas igrejas é proclamada a 
narração da Paixão e ressoam as pala-
vras do profeta Zacarias: "Hão-de olhar 
para aquele que traspassaram" (Jo 19, 
37). E também nós, na Sexta-Feira 
Santa, desejamos realmente dirigir o 
olhar para o coração traspassado do 
Redentor, no qual escreve São Paulo 
estão "escondidos todos os tesouros 
da sabedoria e do conhecimento" (Cl 
2, 3), aliás, no qual "habita realmente 
toda a plenitude da divindade" (Cl 2, 
9), por isso o Apóstolo pode afirmar 
com decisão de não querer saber outra 
coisa "a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado" (1 Cor 2, 2).

Leitor 4- É verdade:  a Cruz revela "a 
largura, o comprimento, a altura e a 
profundidade" as dimensões cósmi-
cas, este é o seu sentido de um amor 
que ultrapassa todas as consciências 
o amor vai além do quanto se conhece 
e nos enche "de toda a plenitude de 
Deus" (Ef 3, 18-19). No mistério do 
Crucificado "cumpre-se aquele virar-se 
de Deus contra Si próprio, com o qual 
Ele Se entrega para levantar o homem 
e salvá-lo o amor na sua forma mais 
radical" (Deus caritas est, 12). A Cruz 
de Cristo, escreve no século V o Papa 
São Leão Magno, "é fonte de todas as 
bênçãos, e causa de todas as graças" 
(Discurso 8 sobre a paixão do Senhor, 
6-8; PL 54, 340-342).

Animador- No Sábado Santo a Igreja, 
unindo-se espiritualmente a Maria, 
permanece em oração junto do sepul-
cro, onde o corpo do Filho de Deus jaz 
inerte como numa condição de repouso 
depois da obra criadora da redenção, 
realizada com a sua morte (cf. Hb 4, 
1-13). Quando a noite já estiver avan-
çada iniciará a solene Vigília pascal, 
durante a qual em todas as Igrejas o 
cântico jubiloso do Gloria e do Alleluia 
pascal se elevará do coração dos novos 
batizados e de toda a comunidade 
cristã, feliz porque Cristo ressuscitou 
e venceu a morte.

 � PALAVRA DE DEUS  
(At 10,34a.37-43)

Naqueles dias: 34a Pedro tomou a 
palavra e disse: 37 Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judéia, a come-
çar pela Galiléia, depois do batismo 
pregado por João: 38 como Jesus de 
Nazaré foi ungido por Deus com o 
Espírito Santo e com poder. Ele an-
dou por toda a parte, fazendo o bem 
e curando a todos os que estavam 
dominados pelo demônio; porque 

Deus estava com ele. 39 E nós somos 
testemunhas de tudo o que Jesus fez 
na terra dos judeus e em Jerusalém. 
Eles o mataram, pregando-o numa 
cruz. 40 Mas Deus o ressuscitou no 
terceiro dia, concedendo-lhe mani-
festar-se 41 não a todo o povo, mas às 
testemunhas que Deus havia escolhi-
do: a nós, que comemos e bebemos 
com Jesus, depois que ressuscitou 
dos mortos. 42 E Jesus nos mandou 
pregar ao povo e testemunhar que 
Deus o constituiu Juiz dos vivos e 
dos mortos. 43 Todos os profetas dão 
testemunho dele: 'Todo aquele que 
crê em Jesus recebe, em seu nome, 
o perdão dos pecados'.'

 � PARTILHA DA 
PALAVRA

Animador- Estamos a viver os dias 
santos que nos aproximam da medi-
tação dos acontecimentos centrais da 
nossa Redenção, o núcleo essencial da 
nossa fé. O Tríduo pascal, fulcro de 
todo o ano litúrgico, no qual somos 
chamados ao silêncio e à oração para 
contemplar o mistério da Paixão, Mor-
te e Ressurreição do Senhor.

Leitor 1- A Quinta Feira Santa, a 
Instituição da Eucaristia, memorial 
da Prática de Jesus de Nazaré, no seu 
ministério na Região da Palestina e da 
sua Paixão, Morte e Ressurreição. Qual 
a sua centralidade na nossa vida, como 
primeira e única, porque transcende o 
tempo e espaço, ou ficamos no asses-
sório da encenação do lava-pés que é 
apenas um simbolismo e o tornamos 
mais importante que a própria euca-
ristia? Para cada um de nós pessoal e 
comunitariamente como damos a de-
vida importância para esta celebração?

Leitor 2-  Sexta Feira Santa, nossa So-

lene Liturgia da Paixão do Senhor, que 
marca a segunda narração da Paixão, 
por que ela é tão desvalorizada pela 
comunidade ao passo que a procissão 
do Senhor Morto torna-se mais parti-
cipativa. Novamente cabe à pergunta: 
porque ficamos no assessório e relega-
mos a um segundo plano o essencial? 
Não podemos dizer que é o horário 
muito cedo das 15 horas, pois ela é 
referencial importante do memorial 
do nosso Tríduo?

Leitor 3- Sábado Santo da Vigília 
Pascal, a liturgia indica que a Igreja 
deve permanecer fechada como sím-
bolo do tumulto do Senhor, e, que, 
o primeiro a entrar na escuridão é a 
própria Luz do Cristo Ressuscitado. 
Porque observamos que na maioria das 
nossas comunidades não mais o povo 
todo participa desta primeira fase da 
celebração para ficar sentado dentro 
da Igreja que deveria estar fechada? A 
riqueza das leituras da nossa salvação 
desde a promessa no Gênesis até a 
Epístola aos Hebreus e seus respectivos 
Salmos e Orações são preteridas para a 
fórmula breve? É porque se torna mais 
cômodo para todos, ou mais uma vez 
porque nos preocupamos com o tem-
po e o horário, que "são" os donos da 
nossa vida, e por isso, queremos que 
tudo logo tine?

Leitor 4- Domingo da Ressurreição 
do Senhor, princípio e fundamento 
da nossa fé, todo o Tríduo foi para 
prepararmo-nos para este grande dia. 
Percebemos em nossa comunidade e 
em nós mesmos, uma certa indolência 
para o dia mais importante que a cada 
semana no Dia do Senhor realizamos 
nossa Páscoa Semanal e na Páscoa pou-
co de nós participamos da Celebração 
Pascal? A festa da família é importante, 
mas a grande Festa da Família perde-se 
nos banquetes, como respondemos de 
coração este questionamento?

 � CANÇÃO
Tom: G
Intro: Em  Em/D  Em/C  Em/B  Em  
 
                Em           D           C       B 
Refrão: Ressuscito, Ressuscito, Ressuscito Aleluia, 
            Em       D        C           B  
      Aleluia, Aleluia, Aleluia Ressuscitou. 
 
     Em                    D   
O morte, onde estás, ó morte? 
                 C 
Quem és tu ó morte? 
                 B 
Qual a sua vitória 
 
Refrão 
 
     Em               D 
Alegria, irmãos alegria. 
                C 
Nós hoje Cantamos. 
                 B 
O senhor ressurgiu 
 
Refrão  
        Em                  D  
Com Cristo, nos ressuscitamos. 
                 C 
Juntos Proclamamos 
               B C D Em 
O Senhor salvou.

Estes são dias adequados 
para despertar em nós 

um desejo mais profundo 
de aderir a Cristo e de o 

seguir generosamente, 
conscientes de que Ele 

nos amou a ponto de 
dar a sua vida por nós.
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SANTOS 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO DE 

PÁSCOA

 N. Sra. do Rosário/Catedral - 
3224-1593

9h- Procissão e Missa.
18h- Missa.

9h- Missa do Crisma presidida 
por Dom Tarcísio Scaramussa. 

19h- Missa da Ceia do Senhor /
Vigília Eucarística.

9h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão.
19h- Procissão do Senhor Morto.

19h- Vigília Pascal. 9h e 18h- Missas de Pás-
coa.

Conv. N. Sra. do Carmo -  
3234-5566 18h- Missa e Procissão. 18h- Missa da Ceia do Senhor 15h- Celebração da Paixão 18h- Aleluia com os 

Batizado
7h- Procissão da Alvo-

rada.

Santuário S. Antonio do Valongo 
- 3219-1481

7h30- Procissão saindo da Praça 
Mauá/ Missa.

19h- Missa.

19h30- Missa da Ceia do Senhor/ 
Vigília Eucarística

15h- Celebração da Paixão.
19h- Procissão do Senhor Morto. 19h30- Vigília Pascal 8h e 19h- Missas de Pás-

coa.

Jesus Crucificado -  
3223-2338

8h- Procissão e Missa.
18h30- Missa. 20h- Missa da Ceia do Senhor.

8h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão.
19h- Procissão do Senhor Morto.

19h- Vigília Pascal. 18h30- Missa de Páscoa

Nossa Senhora da Assunção - 
3235-1277

19h- Missa de 
Ramos 8h30/ 19h- Missa de Ramos 20h- Missa da Ceia do Senhor/ 

Vigília Eucarística.
15h- Celebração da Paixão.
18h- Procissão do Senhor Morto 19h- Vigília Pascal.

5h- Via Sacra da Ressur-
reição e Missa.

19h- Missa de Páscoa.
São João Batista -  

3258-6464 18h- Procissão e Missa de Ramos 20h- Missa da Ceia do Senhor. 15h- Celebração da Paixão. 20h- Vigília Pascal. 9h30 e 18h30- Missas de 
Páscoa.

Sagrada Família -  
3291-1515 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

Santa Margarida Maria -  
3203-2940 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

São Tiago Apóstolo -   
3296-1755 

9h30-Procissão de Ramos saindo da 
Escola de Samba Bandeirantes do 
Saboó/ Missa

20h- Missa da Ceia do Senhor/ 
Vigília Eucarística

8h às 12h- Adoração ao Santíssimo
15h- Celebração da Paixão/ Procissão 

do Senhor Morto
19h30- Vigília Pascal 10h e 18h- Missas de 

Páscoa

Imaculado Coração de Maria - 
3223-7381 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

Nossa Senhora Aparecida - 
3301-9846

7h e 9h- Missa e bênção dos Ramos
18h- Missa e Procissão. 19h- Missa da Ceia do Senhor/ 

Vigília Eucarística.

8h às 14h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão.
18h- procissão do Senhor Morto.

19h- Vigília Pascal.

5h30- Missa da Aurora.
9h- Missa de Páscoa.
18h- Missa e Procissão. 

Santa Cruz -  
3232-9410 

7h30/ 9h30/ 16h/ 18h30- Bênção dos 
Ramos e Missa. 18h30- Missa da Ceia do Senhor.

25/3- 9h- Via Sacra Solene.
15h- Celebração da Pai-
xão. 18h30- Vigília Pascal. 7h30/ 9h30/ 16h/ 18h30- 

Missas de Páscoa.

São Benedito -  
3231-7849

9h e 19h- Missa e Bênção dos 
Ramos. 20h- Missa da Ceia do Senhor.

15h- Celebração da Paixão.
19h- Via Sacra Encenada. 19h30- Vigília de Pás-

coa.
8h e 19h- Missa de Pás-

coa.

São Jorge Mártir -  
3236-3528 18h- Missa de Ramos. 19h- Missa da Ceia do Senhor. 15h- Celebração da Paixão.

19h- Procissão do Senhor Morto. 19h30- Vigília Pascal.

São José Operário -  
3234-3530

10h- Bênção dos Ramos e Missa.
19h- Missa.

19h- Missa da Ceia do Senhor/ Vi-
gília Eucaristica até meia noite

7h às 14h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão
19h- Sermão das últimas palavras de 

Jesus/ Procissão do Senhor Morto

19h- Vigília Pascal. 8h/ 19h- Missas de Pás-
coa.

São Judas Tadeu -  
3251-4146 A confirmar A confirmar A cofirmar A cofirmar A confirmar A confirmar

Igreja Santa Edwiges -  
3234-8910 19h30- Missa de Ramos. 20h- Missa da Ceia do Senhor. 15h- Celebração da Paixão.

19h30- Via Sacra. 19h30- Vigília Pascal. 20h- Missa de Páscoa.

Nossa Senhora dos Navegantes 
- 3261-4076

16h- Missa de 
Ramos. 9h e 18h- Missa de Ramos. 18h- Missa da Ceia do Senhor. 15h- Celebração da Paixão. 18h- Vigília Pascal. 9h e 18h- Missas de Pás-

coa.

Nossa Senhora do Carmo -  
3261-2793 9h- Missa e Procissão de Ramos. 20h- Missa da Ceia do Senhor/ 

Vigília Eucarística.

7h30- Adoração ao Santíssimo.
9h- Celebração do Sacramento da 

Reconciliação.
15h- Celebração da Paixão.
20h- Via Sacra.

20h- Vigília Pascal. 9h e 18h30- Missas de 
Páscoa.

N.Sra. do Rosário de Pompéia - 
3251-7191

19h- Missa de 
Ramos.

8h/ 10h/ 12h e 19h30- Missas de 
Ramos. 19h- Missa da Ceia do Senhor.

15h-Celebração da Paixão.
18h- Via Sacra. 
19h- Procissão.

20h- Vigília Pascal. 8h/ 10h/ 12h/19h30- Mis-
sas de Páscoa.

Capela Bom Pastor -  
3251-7191

17h30- Missa de 
Ramos. 18h- Missa de Ramos. 19h- Missa da Ceia do Senhor. 20h- Vigília Pascal. 18h- Missas de Páscoa.

Sagrado Coração de Jesus - 
3236-8155

8h- Missa e Procissão de Ramos.
17h e 19h- Missa e bênção dos 

Ramos.

20h- Missa da Ceia do Senhor/ 
Vigília Eucarística.

7h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão.
19h30- Via Sacra.

20h- Vigília Pascal. 8h/17h/19h- Missa de 
Páscoa.

Santo Antonio do Embaré - 
3227-5977 8h30- Procissão e Missa de Ramos.

19h30- Missa da Ceia do Senhor.
21h30- Hora Santa e Vigília Eu-

carística.

15h- Celebração da Paixão.
18h30- Via Sacra.
19h30- Sermão das Sete Palavras e 

Procissão do Senhor Morto.

19h30- Vigília Pascal. 9h/ 11h/ 18h/ 19h30- Mis-
sas de Páscoa.

São Paulo Apóstolo -  
3225-5073 A confrimar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

Senhor dos Passos -  
3223-1366 8h30/18h30/ 20h- Missas de Ramos.

19h30- Missa da Ceia do Senhor.
21h- Adoração ao Santíssimo até 

meia noite.

9h às 17h- Adoração ao Santíssimo.
18h- Celebração da Paixão. 19h- Vigília Pascal. 8h30/ 18h30/ 20h- Mis-

sas de Páscoa.

Semana Santa nas paróquias da Baixada Santista

ðContinua na página 13

Na Semana Santa, os fiéis renovam 
com Jesus seu compromisso de dar a 
vida por amor à humanidade. No Do-
mingo de Ramos, a procissão relembra 
a entrada de Jesus em Jerusalém, como 
o Deus humilde que se doa.

Na Quinta-feira à noite os cristãos 
celebram a memória da Instituição da 
Eucaristia, presente maior que Jesus 
deixa a seus discípulos: doa a si mesmo 
como alimento para a vida nova e ensina 
que só o serviço, só a doação da própria 

vida é o caminho para essa mesma vida 
nova alimentada pela eucaristia.

Na Sexta-feira Santa, é a hora de con-
templarmos a dor, o sofrimento, a morte 
dolorosa na cruz. É a semente que cai na 
terra para ressuscitar pleno de vida, ao 

terceiro dia.
E é essa certeza da Ressurreição que os 

cristãos celebram na grande Vigília Pascal, 
celebrada no Sábado Santo, renovando o 
compromisso de fé assumido no batismo 
para serem também sal e luz do mundo.
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 SÃO VICENTE 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO 

DE PÁSCOA

N. Sra. Aparecida -  
3464-7392

8h- Procissão e Missa de Ramos.
18h30- Bênção dos Ramos e Missa.

20h- Missa da Ceia do Senhor e 
Adoração ao Santíssimo. 

7h às 15h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão.
17h- Procissão do Senhor Morto.

20h- Vigília Pascal. 9h- Missa de Páscoa. 

N.Sra. das Graças -  
3468-3615 8h/18h30- Missas de Ramos. 19h- Missa da Ceia do Senhor. 16h- Celebração da Paixão.

19h- Via Sacra e encenação da Paixão. 19h- Vigília Pascal. 8h/18h30- Missas de 
Páscoa.

São Pedro  O Pescador -  
3468-5371

17h- Missa de 
Ramos. 8h/18h- Missas de Ramos. 19h- Missa da Ceia do Senhor. 16h- Celebração da Paixão. 19h- Vigília Pascal. 8h/18h- Missas de Pás-

coa.
N. Sra. Auxiliadora -  

3566-2119 10h- Bênção dos Ramos e Missa. 19h- Missa da Ceia do Senhor. 15h- Celebração da Paixão. 19h- Vigília Pascal. 8h/ 10h /19h- Missas de 
Páscoa.

São José de Anchieta -  
3406-2396 18h- Procissão e Missa de Ramos. 19h- Missa da Ceia do Senhor.

15h- Celebração da Paixão.
19h- Encenação da Paixão, Procissão 

do Senhor Morto e Vigília Euca-
rística.

19h30- Missa campal.

10h- Missa.
19h- Missa e ence-

nação da Ressur-
reição.

N. Sra. do Perpétuo Socorro - 
3576-0873 8h- Missa de Ramos. 20h30- Missa da Ceia do Senhor. 17h- Celebração da Paixão. 19h- Vigília Pascal. 8h - Missa de Páscoa.

São Vicente Mártir -  
3468-2658

19h- Missa de  
Ramos.

7h30/10h- Missas de Ramos.
17h30- Procissão de Ramos (saindo 

da Praça Bernardino de Campos) 
e Missa. 

19h30- Missa da Ceia do Senhor. 
21h às 14h- Vigília Eucarística. 15h- Celebração da Paixão 19h30- Vigília Pascal

27/3- 7h30/ 10h/ 
18h- Missas de 
Páscoa. 

Cristo Rei -  
3561-2271 18h- Missa e Procissão de Ramos. 20h- Missa da Ceia do Senhor e 

Vigília Eucarística até 23h.
8h às 13h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão. 19h30- Vigília Pascal. 8h/18h30- Missas de 

Páscoa.

Reitoria N. Sra. do Amparo - 
3467-2848

16h/18h- Missa 
e Bênção dos 
Ramos.

9h/ 17h/19h- Missa de Ramos.
20h- Missa da Ceia do Senhor e 

adoração ao Santíssimo até 
meia noite.

8h às 12h- Adoração ao Santíssimo e 
atendimento de confissões.

17h- Celebração da Paixão e Procis-
são do Encontro.

20h- Vigília Pascal. 9h/ 17h/19h- Missas de 
Páscoa.

São João Evangelista -  
3462-4798 8h- Procissão e Missa de Ramos. 20h- Missa da Ceia do Senhor e adoração 

ao Santíssimo.
7h às 15h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão. 20h- Vigília Pascal. 8h- Missa de Páscoa.

CUBATÃO 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO 

DE PÁSCOA

N.Sra. da Lapa -  
3361-1272

8h- Procissão e Missa de Ramos.
10h e 19h- Bênção dos Ramos e 

Missa.
20h- Missa da Ceia do Senhor. 15h- Celebração da Paixão, Procissão 

e Via Sacra. 20h- Vigília Pascal. 8h/ 10h /19h- Missas de 
Páscoa.

São Francisco de Assis -  
3361-2777 A confirmar A confirmar  A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

São Judas Tadeu -  
3363-5032 7h/ 8h/ 10h/18h- Missas de Ramos. 19h- Missa da Ceia do Senhor e 

Vigília Eucarística.

8h às 15h- Adoração ao Santíssimo.
16h- Celebração da Paixão, Procissão 

do Senhor Morto e Via Sacra.

8h- Reflexão das 
Dores de Nossa 
Senhora.

19h- Vigília Pascal.

10h/18h- Missas de 
Páscoa.

GUARUJÁ 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO 

DE PÁSCOA

NS.de Fátima e S Amaro/Centro- 
3386-5105 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

N.Sra. das Graças/V. Carvalho - 
3352-1218 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

Santa Rosa de Lima/Sta. Rosa - 
3358-1920 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

Senhor Bom Jesus/Vila Zilda - 
3355-1887 10h/19h- Missa de Ramos. 21h- Missa da Ceia do Senhor. 18h- Celebração da Paixão. 21h- Vigília Pascal.

BERTIOGA 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO 

DE PÁSCOA

São João Batista /Centro- 
3317-1838 7h/ 19h- Missas de Ramos 20h- Missa da Ceia do Senhor e 

Vigília Eucarística até 23h.
17h- Celebração da Paixão.
20h- Procissão do Senhor Morto. 20h- Vigília Pascal. 7h/ 18h/ 19h30- Missas 

de Páscoa.
Cap. N. S. das Graças/ Riviera - 

3317-1838 9h- Missa de Ramos 20h- Missa da Ceia do Senhor e 
Vigília Eucarística. 17h- Celebração da Paixão. 20h- Vigília Pascal. 9h- Missa de Páscoa. 

PRAIA GRANDE 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO 

DE PÁSCOA

Santo Antonio/Boqueirão - 
3491-1337 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

N.Sra. das Graças /Ocian- 
3494-5242 8h- Missa de Ramos.

19h- Missa da Ceia do Senhor e 
adoração ao Santíssimo até 
meia noite.

9h às 15h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão.
19h- Via Sacra nas ruas.

20h- Vigília Pascal. 8h/ 10h/ 18h30- Missas 
de Páscoa.

N.S. Aparecida/Jd. Samambaia- 
3477-5455 8h/18h- Missas de Ramos. 19h30- Missa da Ceia do Senhor. 15h- Celebração da Paixão.

20h- Procissão do Senhor Morto. 19h30- Vigília Pascal. 8h/10h/18h- Missas de 
Páscoa.

MONGAGUÁ 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO 

DE PÁSCOA

N. Sra. Aparecida/Centro - 
3448-3358 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

ITANHAÉM 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO 

DE PÁSCOA

N. S. da Conceição/Laranjeiras- 
3422-4029 9h/ 19h- Missas de Ramos. 19h- Missa da Ceia do Senhor 19h- Vigília Pascal. 9h/ 19h- Missas de 

Páscoa.
Igreja de Sant’Anna/Centro - 

3422-4029 7h- Missa de Ramos 15h- Celebração da Paixão 7h- Missa de Páscoa.

Igreja N. Sra. de Sion/Suarão - 
3422-1216 8h30- Procissão e Missa de Ramos. 19h30- Missa da Ceia do Senhor 

e Vigília até meia noite.

8h às 14h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Via Sacra.
18h30- Celebração da Paixão e Procis-

são do Senhor Morto.

19h30- Vigília Pascal.

5h- Missa da Aurora.
9h/19h- Missas de Pás-

coa.

Santa Terezinha /Belas Artes- 
3426-3211

17h30- Procissão saindo da Comu-
nidade N. Sra. Aparecida (Bairro 
Ieda) e Missa.

20h- Missa da Ceia do Senhor. 
23h às 6h- Adoração ao Santís-

simo.
15h- Celebração da Paixão. 20h- Vigília Pascal. 8h/19h- Missas de Pás-

coa.

PERUÍBE 19/3 - 
SÁBADO

20/3 - DOMINGO DE RAMOS 24/3 - QUINTA-FEIRA SANTA 25/3 - SEXTA-FEIRA SANTA
26/3 - SÁBADO 

DE ALELUIA
27/3 - DOMINGO 

DE PÁSCOA

São João Batista/Centro - 
3455-1491

8h- Início na Praça Redonda. Pro-
cissão e Missa de Ramos.

19h- Missa e Bênção dos Ramos.

19h- Missa da Ceia do Senhor. 
Adoração ao Santíssimo até 
meia noite.

7h- Reinício da Adoração ao San-
tíssimo.

15h- Celebração da Paixão.
20h- Procissão do Senhor Morto.

19h- Vigília Pascal. 8h/ 17h/ 19h- Missas de 
Páscoa.

São José Operário/Caraguava - 
3455-3239 8h- Procissão e Missa de Ramos. 20h- Missa da Ceia do Senhor e 

Vigília Eucarística.

6h às 14h- Adoração ao Santíssimo.
15h- Celebração da Paixão.
19h30- Procissão do Senhor Morto.

20h- Vigília Pascal. 10h- Missas de Páscoa.
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A Coordenação Diocesana da Campanha da Fraternidade  
convida para os encontros de formação  

sobre a Campanha da Fraternidade 2016.

Dias: 5 e 19 de março
Hora: a partir das 8h30

Local: Catedral de Santos (Praça José Bonifácio, s/n - Centro de Santos).
Estão convidados todos os coordenadores paroquiais da CF, agentes de 

Pastorais, professores, e todos os interessados no tema.

OBS.: Confirmar presença até o dia 29/2 -  
Tel.: 3228-8882 (Centro Pastoral)

marciatavaresprol@gmail.com
Márcia e Carlos Henrique Prol - 

Coordenadores Diocesanos da CF

Encontro 
Diocesano 
de Formação 
para a CF

Estão abertas as inscrições para 
o XI Concurso de Poesias "LETRAS 
DO DIVINO" - 2016. Os interessa-
dos podem participar com até 2 po-
esias que tenham por tema a FESTA 
DO DIVINO de ITANHAÉM - SP. 

As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas, pessoalmente 
ou pelo correio, na Praça Carlos 
Botelho, 115, Centro - Itanhaém 
- CEP 11740-000 (secretaria 
paroquial).

Serão premiados os três 
primeiros lugares em cerimônia a 
ser realizada no dia 13de maio,  às 
20h, na Igreja Matriz de Santana, 
em Itanhaém-SP.

REGULAMENTO
1. O XI Concurso de Poesias 

“LETRAS DO DIVINO” é uma 
iniciativa da Associação Pró-Festa 
do Divino de Itanhaém - APRO-
DIVINO, com apoio da Academia 
Itanhaense de Letras – AIL, que 
tem como objetivo incentivar 
a produção literária sobre esse 
importante e tradicional acon-
tecimento folclórico-religioso da 
cidade de Itanhaém-SP, que é a 
sua FESTA DO DIVINO ESPIRI-
TO SANTO.

 PARTICIPAÇÃO
 2. Podem participar do Concur-

so todos os interessados, moradores 
ou não da cidade de Itanhaém-SP, 
com exceção dos membros da AIL 
e da diretoria da APRODIVINO.

2.1. Os vencedores em 1º lugar 

Abertas as inscrições XI Concurso de Poesia “letras do Divino 2016”
(medalha dourada) de edições ante-
riores serão participantes de honra e 
não estarão sujeitos às premiações.

3. O tema, desenvolvido em 
poesia, deverá estar ligado à FESTA 
DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE 
ITANHAÉM.

4. A participação não tem limi-
tes de idade e os trabalhos devem 
ser inéditos, estar em língua por-
tuguesa e ser de autoria própria.

INSCRIÇÕES
5. As inscrições gratuitas estarão 

abertas entre os dias 22 de fevereiro e 
20 de abril de 2016. As obras devem 
ser encaminhadas para a Praça Carlos 
Botelho, 115, Centro, Itanhaém – SP, 
CEP 11.740-000 (Secretaria Paro-
quial), em horário comercial, pessoal-
mente ou por correspondência, neste 
caso, valendo a data de postagem.

6. O ato de participar, com o 
envio ou entrega de poesias, pressu-
põe ciência e concordância com este 
regulamento.

7. Cada participante pode ins-
crever até duas poesias, digitadas 
em folha A4, corpo 12, fonte arial e 
em três vias.

8. Elas serão identificadas ape-
nas com título e pseudônimo e 
devem ser acondicionadas em um 
envelope grande. Dentro deste 
também, colocar outro envelope 
menor e lacrado, contendo os da-
dos do participante como: nome, 
endereço residencial (com CEP), 
endereço eletrônico (“e-mail”), tele-

fone, profissão, data de nascimento, 
pseudônimo adotado e título das 
obras. Por fora dos dois envelopes, 
como remetente, constar apenas o 
pseudônimo e o endereço.

JULGAMENTO
9. A Comissão Julgadora será 

composta por membros da Aca-
demia Itanhaense de Letras–AIL 
e da diretoria da APRODIVINO, 
que terá toda liberdade para 
julgar e escolher os melhores 
trabalhos inscritos no Concurso.

10. As decisões da Comissão 
Julgadora serão soberanas e 
irrecorríveis.

PREMIAÇÃO
11. Serão premiados, com 

medalhas e diplomas, os três 
primeiros colocados.

12. O resultado será divulga-
do no dia 13 de maio de 2016, 
na Igreja Matriz de Sant’Anna 
(Praça Narciso de Andrade, s/n, 
Centro  – Itanhaém), ao final da 
celebração do Setenário da noite 
(às 20h).

13. Todos os concorrentes 
inscritos, antecipadamente, autori-
zam a publicação de suas obras na 
forma de mensagens, folhetos, car-
tões, jornais, livros, camisetas, etc.

14. Os casos omissos serão 
definidos pelos organizadores.

ITANHAÉM, fevereiro de 
2016.

Informações: aprodivino@
yahoo.com.br - (13) 98208-6884.
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Assessoria de Comunicação Liceu Santista

Para os cristãos de todo o mundo, 
a Páscoa é a maior e mais impor-
tante festa do calendário, pois ela 
representa a ressurreição de Cristo 
e a possibilidade de recomeços. É 
tempo de recolhimento, de reflexão 
e de transformação. Para lembrar 
data tão especial, o Liceu Santista 
realiza a sua Celebração Pascal no 
sábado, 19 de março, às 10 horas, 
no ginásio poliesportivo da escola. 
Toda a comunidade está convidada 
a prestigiar a encenação da Paixão de 
Cristo com a participação de alunos 
da Educação Infantil aos Ensinos 
Fundamental e Médio. 

Na ocasião, também serão entre-
gues as caixas de bombons arrecada-
das em campanha realizada na escola 
com as famílias liceístas. As doações 
vão para a creche Mimi Machado, em 
São Vicente.

CF 2015
Organizada pelo Serviço de Pas-

toral do Liceu Santista, a Celebração 
Pascal é encenada anualmente e reflete 
o tema da Campanha da Fraternida-
de - neste ano, "Casa comum, nossa 
responsabilidade". O espetáculo refaz 
os passos de Jesus desde a Última 

Liceu Santista realiza sua 
celebração pascal no dia 19/3

Ceia, passando por sua condenação, 
crucificação e ressurreição.

Escola de Dança
As alunas Giovanna Moya Rios 

Ferraz dos Santos, Marcela da Silva 
Lopes e Victória Simões Araujo, 
todas do Ensino Médio, integram a 
Companhia Santista de Dança Adul-
ta, da Secretaria Municipal de Cultu-
ra (Secult), que acaba de conquistar 
o primeiro lugar em um dos maio-
res festivais de dança do mundo, o 
Tanzolymp, realizado em Berilm, 
na Alemanha, entre os dias 17 e 23 
de fevereiro.  O grupo, formado por 
16 bailarinos, venceu na categoria 
Dança Folclórica, com a coreografia 
de sapateado irlandês "Cristais". 

Visitas monitoradas
O Liceu Santista oferece do ber-

çário e Educação Infantil aos Ensi-
nos Fundamental e Médio. A escola 
mantém um programa de visitas 
monitoradas para os interessados 
em conhecer seu Projeto Político-Pe-
dagógico e instalações. Agende seu 
atendimento pelo telefone (13) 3205-
1010 ou pelo e-mail comunicacao@
liceusantista.com.br .

O Grupo de Avaliação de Exposição 
e Risco Ambiental, do Programa de Pós-
-Graduação Stricto Sensu em Saúde Co-
letiva da UniSantos, elaborou a cartilha 
“Morando em área contaminada e Cui-
dando da Saúde”, voltada para os mora-
dores dos municípios de Guarujá e São 
Vicente. Ela foi apresentada, no dia 15 
de fevereiro, durante o encerramento do 
curso de Capacitação em Vigilância e As-
sistência em Saúde Ambiental, realizado 
pela Universidade com apoio da Divisão 
de Doenças Ocasionadas pelo Meio Am-
biente, do Centro de Vigilância Epidemio-
lógica (CVE), e Procuradoria da Repúbli-
ca em Santos.

Com o objetivo de alertar à popula-
ção sobre áreas contaminadas, a cartilha 
apresenta os vários tipos de contaminan-
tes e o que eles podem provocar à saúde. 
Com uma linguagem direta, ela vem com 
ilustrações e é totalmente colorida. Cada 
assunto é abordado a partir de uma ques-
tão que trata de área contaminada, agente 
tóxico, vias de exposição e o papel dos ór-
gãos ambientais e de saúde.

Procurador da República em Santos, 
Antônio José Donizetti Molina Daloia 
disse que a cartilha vem contribuir ainda 
mais para que a população tenha conheci-
mento sobre os riscos à saúde. Ele desta-
cou que o trabalho de capacitação é muito 
importante para que se possa ter um pro-
tocolo de saúde.

Representando a diretoria do Depar-

Grupo de Pesquisa lança cartilha sobre 
área contaminada e riscos à saúde 

tamento Regional de Saúde da Baixada 
Santista (DRS-4), Miriam de Almeida 
Andrade ressaltou que a população será a 
maior beneficiada com todo o trabalho de-
senvolvido, sendo que é preciso dar conti-
nuidade às ações, afinal pensar em saúde 
requer tempo, habilidade e compromisso.

CARTILHA - A publicação tem a 
coordenação dos professores doutores 
Alfésio Luís Ferreira Braga, Lourdes 
Conceição Martins e Luiz Alberto Ama-
dor Pereira, e da coordenadora da Câmara 
Técnica de Resíduos Sólidos da ABES-SP 
e da Câmara Técnica de Saúde Pública, a 
engenheira Roseane M. Garcia Lopes de 
Souza.   Com selo da Editora Universitária 
Leopoldianum, tem o planejamento gráfi-
co do publicitário Elcio Prado e ilustra-
ções da publicitária Maria Fernanda Goes 
do Nascimento. A cartilha estará à dispo-
sição dos municípios para a realização das 
ações necessárias.

Cartilha alerta 
população 

sobre áreas 
contaminadas

Uma campanha intitulada #somosto-
doscecilia, que teve início nas redes sociais, 
mobilizou alunos dos cursos de Farmácia 
e Nutrição da UniSantos. Sensibilizados 
com o estado de saúde da professora Cecí-
lia Bianchi, que tem leucemia e depende de 
um transplante de medula para a cura, mais 
de 60 alunos se mobilizaram e fizeram a 
coleta de uma amostra de sangue para o 
Registro Nacional de Doadores de Medula 
Óssea, no Hemonúcleo do Hospital Gui-
lherme Álvaro, em Santos.  

A mobilização interna contou com a 
ação da coordenadora do curso de Farmá-
cia, professora mestre Marlene Rosimar da 
Silva Vieira, que incentivou os alunos e es-
clareceu como se dá o processo de cadastro 
para o banco nacional de medula. Formada 

Alunos participam de campanha 
para doação de medula óssea

em Administração e aluna do 3º semestre 
do curso de Nutrição, Mayla Hipólito dos 
Santos diz que fez a doação pela motivação 
em ajudar a professora, mas sabe que a sua 
doação poderá salvar outras vidas.

Aos 18 anos, Mayra Ivonete Wessling, 
do 3º semestre do curso de Farmácia, conta 
que pretendia participar de uma campanha 
pelo cadastro de doadores de medula. Com 
a mobilização dos alunos, a vontade só au-
mentou, por isso foi com os colegas e fez 
a doação.

CAMPANHA - A campanha perma-
nece e para quem pretende ajudar, basta 
se cadastrar no Hemonúcleo do Hospi-
tal Guilherme Álvaro, na Rua Oswaldo 
Cruz, 197, de segunda a sexta-feira, das 
8 às 13 horas. 

Parte do grupo de alunos que participa da campanha de doação

Agentes de Saúde 
e organizadores 
exibem a cartilha 
durante o 
encerramento do 
curso
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N. Senhora Aparecida/SV e S. João Evangelista têm novo pároco

Fotos Chico Surian
Pe. Elcio de Assis Machado assumiu o 

ofício de pároco da Nossa Senhora Apa-
recida, de S. Vicente (Vila Fátima), no dia 
28 de fevereiro, durante missa presidida 
por dom Tarcísio Scaramussa,SDB, Bis-
po Diocesano de Santos. Na mesma cele-
bração, Pe. Félix Manoel dos Santos,FC 
foi apresentado como Vigário Paroquial. 
Pe. Félix está vindo da Diocese de Santo 
André para trabalhar em São Vicente e 
é também o Assessor Eclesiástico para 
as CEBs do Regional Sul 1 e SP-2 da 
CNBB. No mesmo dia, pela manhã, os 
dois padres também foram apresentados 
à comunidade da paróquia São João 
Evangelista (Jd. Tancredo Neves) nos 
respectivos cargos de Administrador 
Paroquial e Vigário Paroquial.

Até então as duas comunidades es-
tavam sob a responsabilidade de Padre 
Elmiran Ferreira dos Santos que foi 
transferido como Vigário Paroquial na 
paróquia S. Judas Tadeu, em Santos.

Pe. Elcio e Pe. Félix assumem os trabalhos na S. João Evangelista
Pe. Elcio recebe os símbolos do ministério sacerdotal: as chaves da Igreja e do sacrário; os óleos para a 
administração dos sacramentos; a estola e o Plano Diocesano de Evangelização (símbolo da comunhão 
diocesana). Abaixo: grupo de paroquianos da Santa Teresinha, de Itanhaém, veio prestigiar o ex-pároco, 
pe. Elcio, que lá trabalhou por quase doze anos.


