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Igreja: lugar da Animação 
Bíblica da Vida e da Pastoral

Lu Corrêa

Mês da Bíblia

“Um de nossos Programas de Evangelização (Plano Diocesano de Evangelização - Programa 3) é tornar a Igreja lugar da Animação Bíblica da Vida 
e da Pastoral. Para isto, é indispensável promover a prática pessoal e grupal da leitura orante da Palavra de Deus. A convocação para a missão se faz mais 
urgente em nossos dias. Também estamos pescando e, talvez, com o mesmo espírito cansado e frustrado dos discípulos no tempo de Jesus após uma noite 
de trabalho sem resultados. O Evangelho nos convida a apoiar-nos novamente sobre a Palavra, e encontrar novas forças e luzes para a missão”. (Confira 
a Mensagem de D. Tarcísio Scaramussa sobre o Mês da Bíblia na Pág. 3)

Crianças assumem protagonismo na Comunidade

Nova turma de Coroinhas que vão servir o altar na paróquia S. José de Anchieta, em São Vicente

Silvio Nunes

Nova turma de Coroinhas que vão servir o altar na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em São Vicente

Face Paróquia
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O maior escândalo!

Irmandade N. S. da Conceição busca revitalizar a cultura

Problemas, dificuldades, impre-
vistos, contrariedades... enfim, a 
experiência do MAL, contingência 
forçosa desde nossa mais tenra ida-
de. Alguém dizia equivocadamente, 
como se fosse a mais evidente ver-
dade: “O sofrimento é necessário”. 
Assim ele pensava, assim pensam 
muitos, inclusive por força de certa 
orientação religiosa. Eu sofro, você 
sofre, todos sofremos, ora! Pois é. 
Sinto muito, mas precisamos rever 
tal afirmação. A verdade está noutro 
departamento. A expressão real, 
autêntica, objetiva e verdadeira é: 
“O sofrimento  não é necessário, ele 
é apenas inevitável”.

É diferente, portanto, o enfoque. 
Porque, no caso de se dizer que uma 
coisa é necessária, pensamos que 
sem aquilo não dá para viver. Seria 
tão imprescindível quanto o ar que 
respiramos e a água para matar a sede. 
Nós não precisamos absolutamente 
de sofrimentos. Nem foi para isso 
que Deus nos criou, mas sim para a 
felicidade. Em outras palavras, ele nos 
criou para a Vida e Vida Plena, para 
a Alegria, para a Harmonia dentro de 
nós e a nossa volta, para a saúde e para 
o bem estar. Não é razoável colocar na 
conta de Deus qualquer tipo de mal. 
Deus é Amor, só quer o que nos anima 
e nos engrandece. Jesus advertia: 
“Pobres sempre tereis convosco” 
(Mt 26,11). No entanto, ele não os 
queria no abandono e na miséria. 
Dava-lhes o melhor de seu tempo e 
de sua dedicação.

O sofrimento, porém, é inevitável, 
simplesmente porque somos criatu-
ras. Só Deus é perfeito. Por natureza 
nós somos carentes, inevitavelmente 
limitados, necessitados e falhos. A 
experiência do sofrimento, um pouco 
mais ou um pouco menos em nossa 
vida, Deus a permite pelo menos por 
dois importantes motivos. Primeiro: 
porque só Ele pode ser perfeito e 
isento de qualquer mal. Não há espa-
ço nem lógica de se pensar em dois 
deuses. Segundo: porque não fomos 
feitos para viver aqui para sempre. 
Estamos aqui de passagem, a eterni-
dade feliz é nosso destino. Os males 
por que passamos, se aproveitados 
com inteligência, são formas de nos 
irmos desprendendo gradativamente 
de todos os apegos desordenados, e de 
nos irmos libertando, para vivermos 
inteiramente na busca do essencial.

Isto é, para nos entregarmos com 
amor incondicional ao Deus de amor 
e ao amor de solidariedade para com 
todos os seres humanos, nossos ir-
mãos de aventura.

A Irmandade de Nossa Senhora da 
Conceição de Itanhaém, mantenedora do 
Convento de Nossa Senhora da Concei-
ção de Itanhaém, empenhada na preser-
vação do patrimônio histórico e cultural, 
vem desenvolvendo diversos projetos e 
atividades, integrando o Programa de 
Revitalização “Viva Convento”. Dentre 
as diversas ações destaca-se o ‘Dia do 
Patrimônio’, evento realizado no dia 19 
de agosto, em alusão ao Dia Nacional 
do patrimônio Histórico, instituído em 
17 de agosto.

O ‘Dia do Patrimônio’ de Itanhaém 
foi mais um passo importante no pro-
cesso de recriação do pertencimento da 
comunidade para com o patrimônio his-
tórico e cultural, sobretudo, o Convento 
que é o ícone da cidade, e contou com 
atividades como Contação de Histórias, 
Visita Guiada pelo Convento, Ofi cina de 
Memória, Pensar o Patrimônio e Cinema 
no Convento.

Ainda visando ampliar a capacidade 
de compreender as complexas questões 
inerentes ao patrimônio, a Irmandade, na 
pessoa do seu provedor, Felipe Moscatello, 
e da Gerente do Convento, Heloisa Melo, 
participaram do “Simpósio de Preservação 
do Patrimônio Artístico e Cultural Católi-
co”, promovido pela Arquidiocese de São 
Paulo e Fundação São  Paulo, nos dias 25 
e 26 de agosto na PUC-SP.

O Simpósio teve como objetivo 
refl etir e discutir a problemática do pa-
trimônio material e imaterial, cultural e 
artístico católico, a partir do documento 
que institui legalmente o Acordo Brasil 
Santa Sé - ampliado e promulgado em 
11 de fevereiro de 2010 -, promover 
maneiras de materializar esse Acordo, 
a partir dos temas eleitos para as confe-
rências e discussões, de modo a tornar 
possível a difusão desse conhecimento, 

explicitando a importância da constru-
ção da identidade histórica brasileira, 
assim como as maneiras de viabilizar os 
caminhos processuais acerca dos modos 
de preservação de seus bens culturais.

Dentre as diversas refl exões aborda-
das no evento, destaca-se as palavras de 

Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo 
de São Paulo, que participou ativamente 
do evento: “Todo o patrimônio católico, 
material ou imaterial está a serviço da 
vida” e destacou ainda a importância da 
preservação do patrimônio histórico, 
como herança cultural.

Heloisa Melo, D. Odilo Scherer e Felipe Moscatello

Irmandade N. S. da 
Conceição: cuidar do 
patrimônio mate-
rial e imaterial

Fotos Divulgação

Acesse:
Facebook/

diocesedesantos



Presença Diocesana

Sabemos que a Palavra 
de Deus é mais ampla 

que a Bíblia, mas a Bíblia 
nos ensina a reconhecer a 

Palavra de Deus também na 
realidade. Por isso, nossa 

ação missionária necessita 
desse contato constante e 

orante com a Bíblia, para ler 
a realidade à luz da Palavra

Leitura Orante da Bíblia
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Palavra do Pastor

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

desde 6/5/2015

Editorial

“Ou ficar a Pátria livre ou morrer pelo Brasil!”

“Mestre, trabalhamos a noite 
inteira, e não pegamos nada. 
Mas, pela tua palavra, lan-

çarei as redes” (Lc 5, 5). 

Um de nossos Programas de 
Evangelização (Plano Diocesano 
de Evangelização - Programa 3) é 
tornar a Igreja lugar da Animação Bí-
blica da Vida e da Pastoral. Para isto, 
é indispensável promover a prática 
pessoal e grupal da leitura orante da 
Palavra de Deus.

A convocação para a missão se 
faz mais urgente em nossos dias. 
Também estamos pescando e, tal-
vez, com o mesmo espírito cansado 
e frustrado dos discípulos no tempo 
de Jesus, após uma noite de trabalho 
sem resultados. O Evangelho nos 
convida a apoiar-nos novamente 
sobre a Palavra, e encontrar novas 
forças e luzes para a missão. 

Sabemos que a Palavra de Deus é 
mais ampla que a Bíblia, mas a Bíblia 
nos ensina a reconhecer a Palavra de 
Deus também na realidade. Por isso, 
nossa ação missionária necessita 
desse contato constante e orante 
com a Bíblia, para ler a realidade à 
luz da Palavra. O Concílio Vaticano 
II apresenta a ligação entre Bíblia, 
espiritualidade e vida como uma das 
mais importantes exigências da Igre-
ja hoje: “É necessário que a religião 
cristã seja nutrida e dirigida pela 
sagrada Escritura” (Dei Verbum 21 
a 26). “A ignorância das Escrituras é 
ignorância de Cristo” (S. Jerônimo).

Existe na Igreja um método tra-
dicional de discernimento, a lectio 

divina, um modo de rezar com a Bí-
blia cujo objetivo é conseguir ver-nos 
como Deus nos vê e querer ser como 
Ele nos quer. É um método de oração 
aberto a todos. Não é muito fácil, 
porém, está ao alcance de nossas ca-
pacidades. Como qualquer exercício, 
requer prática paciente e, sobretudo, 
disponibilidade para escutar. 

O monge Guigo II (1115-1193) 
apresenta o método como uma es-
cada com quatro degraus que nos 
eleva da terra ao céu. Dizia: “A sua 
extremidade inferior está fi xada na 
terra e a ponta superior atinge as 
nuvens e sonda os segredos do céu”.

Iniciamos com a Invocação ao 
Espírito Santo. Poder escutar Deus 
não depende de nós, nem do esforço 
que faremos, mas só e unicamente 
de Deus, da Sua decisão gratuita e 
soberana de entrar em contato co-
nosco e de fazer com que possamos 
ouvir a Sua voz (cf Jo 14,26; 16,13; 
Lc 11,13). Uma bela invocação é a do 
Sl 119, 10-18.

E subamos os degraus: 
1º. degrau – LER. Antes de 

tudo, procuramos descobrir "o que o 
texto diz em si?" Isto exige silêncio. 
Dentro de nós, tudo deve silenciar, 
para que nada nos impeça de escutar 
o que o texto tem a dizer, e para que 
não aconteça que levemos o texto a 
dizer só aquilo que gostamos de es-
cutar. Ler e reler o texto com calma, 
mesmo se já é bastante conhecido. A 
leitura deve ser repetida várias vezes 
até descobrir o que o texto diz. Es-
cutar cada frase, ver bem o sentido, 
repetir as palavras signifi cativas. 

2º. degrau – MEDITAR. Neste 
segundo passo, entramos em diálogo 
com o texto, para que o sentido se 
atualize e penetre a nossa vida. Como 
Maria, meditamos o que escutamos 
(Lc 2,19.51), e assim descobriremos 
que "a Palavra de Deus está muito 
perto de ti: está na tua boca e no 
teu coração, para que a ponhas em 
prática" (Dt 30,14). Neste momento 
procuramos aplicar a Palavra à nossa 
vida. A pergunta é a seguinte: "O que 
o texto diz para mim, para nós? O que 
deve mudar em minha vida para que 
eu realize a mensagem?"

3º. degrau – ORAR. Até agora, 
Deus falou para mim; chegou a hora 
de eu responder a Ele. Quem chega a 
descobrir o que Deus quer dele, entra 
normalmente em oração. Santo Agos-
tinho dizia: “Se o texto é oração, orai; 
se é gemido, gemei; se é reconheci-
mento, alegrai-vos; se é um texto de 
esperança, esperai; se exprime temor, 
temei. Porque as coisas que sentis 
no texto bíblico são o espelho de vós 
mesmos”. É a hora da prece. "O que o 

texto me faz dizer a Deus"? Rezamos 
para que se faça em nós a vontade de 
Deus. A palavra de Deus, feita oração, 
se torna motivo de louvor, de agrade-
cimento, de pedido, de confi ança, de 
arrependimento, de bênção. 

 4º. degrau – CONTEMPLAR. 
O ponto de chegada da Leitura Oran-
te é a Contemplação. Contemplar é 
mergulhar no mistério de Deus, ver a 
realidade com os olhos de Deus, sabo-
rear Deus com o coração. A contem-
plação não é uma técnica, mas um 
dom do Espírito que brota da lectio 
bem feita. É conhecer a Deus com a 
experiência do coração. É mergulhar 
em Deus. O apóstolo São João diria: 
“Esta é a vida eterna, conhecer a ti, o 
único verdadeiro Deus, e aquele que 
mandastes, Jesus Cristo” (Jo 17,3). 
Observar e avaliar a vida, os fatos, 
os pobres, a situação do povo, com 
um novo olhar. Quem procura com 
sinceridade no coração a vontade de 
Deus, consegue ver-se como Deus o 
vê, vê a realidade como Deus a vê, e 
realiza na própria vida o que Deus 
quer. Consegue reconhecer a presen-
ça de Deus na vida e viver em Deus.

Que o encontro diário com a Pa-
lavra nos reencante e anime a lançar 
novamente as redes da missão.

O mês de setembro é signifi cativo 
para a história do Brasil e merece 
refl exão especial no atual momento 
político do País. Dia 7 de Setembro 
é considerado o Dia da Pátria. Mar-
cado em 1822 pelo grito de Indepen-
dência de Dom Pedro, às margens do 
Ipiranga, desde então, é lembrado 
como o Dia da Independência.

Neste ano de 2017, a presidência 
da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), após o Conselho 
Permanente aprofundar-se na aná-
lise de nossa atual situação política, 
econômica e social, pede a todos  os 
fi éis que dia 7 de Setembro seja um 
“Dia de jejum e oração pelo Brasil”. 
A carta enviada para todos os bispos 
do Brasil, assinada pela presidência 
da CNBB, insiste: “Vivemos um 
momento difícil e de apreensão no 
Brasil. A realidade econômica, po-
lítica, ética vem acompanhada de 
violência e desesperança”.

A CNBB tem estado atenta ao 
momento atual do Brasil. Já em 3 de 
maio, durante a 55ª Assembleia Ge-
ral em Aparecida, emitiu Nota Ofi cial 
intitulada “O grave momento Nacio-
nal”. Nesta nota, a CNBB destacava 
a importância da ética como “base 
indispensável para uma nação que 

se queira justa e fraterna”. Afi rma-
va:  “O desprezo da ética leva a uma 
relação promíscua entre interesses 
públicos e privados, razão primeira 
dos escândalos da corrupção. Urge, 
portanto, retomar o caminho da 
ética como condição indispensável 
para que o Brasil reconstrua seu 
tecido social”. 

Apesar de a importância daquela 
Nota, os políticos do Brasil, via de 
regra, continuam ignorando a ética e 
suas ações norteiam-se por interesses 
privados e excusos do que pelo bem 
comum. Um dos trechos da oração, 
distribuída para ser rezada em todas 
as Igrejas do Brasil em 7 de setembro 
diz: “Estamos indignados diante de 
tanta corrupção e violência que es-
palham morte e insegurança. Pedi-
mos perdão e conversão. Nós cremos 
no vosso amor misericordioso que 
nos ajuda a vencer as causas dos 
graves problemas do País: injustiça 
e desigualdade, ambição de poder 
e ganância, exploração e desprezo 
pela vida humana. - Pai misericor-
dioso, nós vos pedimos pelo Brasil!”

Não há Independência que so-
breviva à fome, ao desencanto com a 
Pátria, e à uma política que reconduz 
o País a um estado de colônia. Ações 

como o “decreto presidencial” que 
abriu um território do tamanho da 
Dinamarca (46 mil Km²) para a ex-
tração de minérios na Amazônia, nos 
conduzem para uma condição menor 
na geopolítica mundial - voltamos 
a ser fonte extrativista de riquezas. 
Outros países levam daqui nossas 
riquezas a preço de banana, enquan-
to nosso povo passa fome. Repete-se 
no século XXI aquela que foi nossa 
“vocação” quando Cabral chegou 
em nosso Litoral. Levavam daqui o 
Pau-Brasil e o ouro, deixando atrás 
de si um rastro de destruição e morte. 

Sobre isso, Nota da Rede Eclesial 
Pan-Amazônica (REPAM), ligada ao 
Conselho Episcopal Latino-America-
no e do Caribe (CELAM), e no Brasil, 
Organismo vinculado à Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) de 28/8 afi rma: “O Decreto 
de extinção da Reserva Nacional de 
Cobre e seus Associados (RENCA) 
vilipendia a Democracia brasileira, 
pois com o objetivo de atrair novos 
investimentos ao país o Governo bra-
sileiro consultou apenas empresas 
interessadas em explorar a região. 
Nenhuma consulta aos povos indí-
genas e comunidades tradicionais 
foi realizada, como manda o Artigo 

231 da Constituição Federal de 1988 
e a Convenção 169, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). O 
Governo cede aos grandes empresá-
rios da mineração que solicitam há 
anos sua extinção e às pressões da 
bancada de parlamentares vincula-
dos às companhias extrativas que 
fi nanciam suas campanhas.” 

O Decreto que ignorou os inte-
resses nacionais e os interesses do 
povo brasileiro liberou para extra-
ção mineral nove áreas de Proteção 
Ambiental. A atividade de extração 
mineral tem se demonstrado alta-
mente agressiva ao meio ambiente 
e destrutiva da biodiversidade. Em 
nenhum momento, houve por parte 
do Governo qualquer preocupação 
com os povos que vivem nestas ter-
ras, com a preservação dos rios, ou 
com o desmatamento que ocorrerá.

Diante desta grave situação na-
cional, unido ao Grito dos Excluídos 
deste ano, que tem por tema: “A 
vida em primeiro lugar! ” e como 
lema:  “Por direitos e democra-
cia, a luta é todo dia” a CNBB 
insiste que a Semana da Patria (1 a 
7/9) seja também tempo de oração e 
jejum na busca de conversão e salva-
ção para o Basil.
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Terço dos Homens

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

Hospital Modelo
de Cubatão.

Animação Bíblico-

Catequética
Pe. Aparecido Neres Santana - Assessor 
Eclesiástico da Comissão Ab-C

Deus, em sua infinita 
misericórdia, perdoa sempre

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis/ Cubatão 
– 20h
2. N. Sra. Aparecida/ Santos- última 
2ª-f/mês – 20h
3. Com. Sta Clara (Par. S. Thiago)/ 
Santos- 20h
4. São Judas Tadeu/ Cubatão- 20h
5. Sagrada Família/ Santos – 20h
6. Par. N. Sra. Auxiliadora/ SV- 20h
7. Com. S. Pedro e S. Paulo (Par. S. 
Judas Tadeu)/ Cubatão- 20h
8. Com. N. Sra. Mãe da Igreja (Par. S. 
Judas Tadeu)/ Cubatão- 19h
9. N. Sra. do Rosário de Pompéia/ 
Santos- segunda 2ª-f/mês- 20h
10. S. Jorge Mártir/ Santos- 20h
11. Par. N. Sra. Lapa/ Cubatão- 19h
12. Coração de Maria/ Santos- 1ª e 3ª 
segunda-feira/mês- 20h
13. Com. Santíssimo Sacramento (Par. 
S. J. Operário)/Peruíbe- 19h30
14. N. Sra. das Graças/Vicente de 
Carvalho- após a Missa das 19h30
15. Com. São Judas (Par. S. João 
Batista)/ Peruíbe- 19h30
16. Com. São Judas (Par. São José)/ 
Guarujá- 19h30
17. Com. N. Sra. Auxiliadora (Par. N. 
Sra. das Graças)/PG – 19h
Terça-feira
18. N. Sra. Amparo/ SV- 20h30
19. S. José Operário/ Peruíbe- 19h30
20. São José de Anchieta/ SV- 18h
21. Com. Sto. Antônio (Par. N. Sra. 
das Graças)/PG – 19h
22. Com. São Pedro (Par. N. Sra. das 
Graças)/PG- 19h
Quarta-feira
23. Com. São José Carpinteiro (Par. 
N. Sra. Graças)/ SV- segunda 4ª-f/ 
Mês-20h
24. São José Operário/ Santos-20h
25. N. Sra. da Assunção/ Santos- 20h
26. N. Sra. Aparecida/ SV- 19h30
27. Sta. Rosa de Lima/ Guarujá- 19h
28. Com. N. Sra. Aparecida (Par. S. J. 
Operário)/ Peruíbe- 19h30 
29. Com. S. Francisco de Assis (Par. 
S. Antônio)/ Praia Grande – 19h30
30. Com. N. Sra. Aparecida (Par. São 
Judas)/ Cubatão – 20h
31. Com. São José (Par. N. Sra. das 
Graças)/PG- 19h
Quinta- Feira
32. São Judas Tadeu/ Santos- primei-
ra 5ª-f/mês- 20h
33. N. Sra. das Graças/SV- segunda 
5º-f/mês- 20h
34. N. Sra. Aparecida/ PG- 20h
35.  S. Paulo Apóstolo/ Santos- última 
5ª-f/mês- 20h
36. N. Sra. das Graças/PG- 19h
Sexta-feira
37. Com. São Pedro (Par. S. J. Operá-
rio)/ Peruíbe- 19h30
38. São Benedito/ Santos- 18h
39. Sta. Margarida Maria/ Santos- 20h
40. S. Teresinha/ Itanhaém- 19h30
41. São João Batista/ Peruíbe- 20h
Sábado
42. Com. S. Judas (Par. N. Sra. Sion)/ 
Itanhaém- 1º sábado/mês- 19h
Domingo
43. Com. Divino Espírito Santo (Par. 
S. Tiago)/ Santos- 20h

Neste artigo Bíblico-Catequético, 
do 24º Domingo do Tempo Comum, 
refl etiremos o Evangelho de São Mateus 
18,21-35, que nos faz pensar muito sobre 
a misericórdia Divina. Nos versos 18, 
21-22, ao falar do Reino do Céus, Jesus 
aponta para a necessidade de perdão. O 
enfoque de Mateus é propor a experiência 
do perdão e da reconciliação no interior da 
sua Comunidade. A pergunta de Pedro a 
Jesus é pertinente e já mostra um avanço: 
“Senhor, quantas vezes devo perdoar... 
Até sete vezes?” (Mt 18,21). A palavra de 
Jesus, originalmente, foi construída sobre 
o simbolismo do número sete, que no Ju-
daísmo expressava a perfeição divina, a ili-
mitação. Mateus, aqui, joga com o exagero 
(superlativo): “Não te digo até sete vezes, 
mas até setenta vezes sete” (Mt 18,22). 
Assim faz um paralelo com o texto de Gn 
4,24, onde se lê: “É que Caim é vingado 
sete vezes, mas Lamec, setenta e sete 
vezes!”. Assim, esse número de vezes 
não deve ser entendido literalmente, mas 
para que fi que evidente que o cristão, 
o discípulo missionário, não imponha 
limites ao perdão.

Já os versículos 18, 23-35 apresentam 
um Rei generoso que perdoa a dívida im-
pagável de seu empregado (174 toneladas 
de ouro!), e o mesmo, não consegue per-
doar a pequena dívida de seu companheiro 
(30 gramas de ouro), mandando-o para a 
prisão: “Vendo o que havia acontecido, os 
outros empregados... procuraram o pa-
trão e contaram tudo. O patrão mandou 
chama-lo e disse... Não devias tu também 
ter compaixão do teu companheiro, como 
eu tive de ti?” Salta aos olhos, no texto 
bíblico, que esse patrão generoso é Deus 
que, ao perdoar o empregado, devolveu-
lhe novamente a vida. Mas este mesmo 
patrão não aceita que o empregado não 
perdoe também o seu irmão. Deus perdoa 
até as “entranhas”, na totalidade, como se 
a pessoa nunca tivesse pecado (parábola 
do “fi lho prodigo”- cf. Lc 1511-31).  É como 
rezamos o Pai Nosso: “E perdoa-nos as 
nossas dívidas como também nós per-
doamos aos nossos devedores” (Mt 6,12). 

Diz o papa Francisco: “A pessoas 
que se recusaram a perdoar os outros 
acabaram doentes ou paralisadas, sem 
que nada funcione na sua vida. Você 
sabe que a falta de perdão pode causar 
doenças terríveis em nós?” 

Para refletirmos: No texto de hoje, 
Jesus nos fala do Perdão, que devemos 
perdoar sempre, até os inimigos: “Eu, po-
rém vós digo: amai os vossos inimigos e 
orai pelos que vós perseguem” (Mt 5,44). 
Por que é tão difícil perdoar? Na nossa 
comunidade existe espaço para o perdão 
e a reconciliação? De que maneira?

Agenda do mês
Retiro de Catequistas e Evan-

gelizadores – Confira a Agenda de 
sua Região. Mais informações em sua 
Paróquia ou com o Coordenador da AB-C 
de sua Região. 

Mídias de nossa Comissão: visi-
te e entre em contato!

Blog: www.abcdiocesedesantos.blo-
gspot.com.br

Facebook: www.facebook.com/ab-
csantos

E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.
com 

Diocese participa do “Grito 
dos Excluídos” em Cubatão
Ricardo Fischer - Coordenador Diocesano 

da Pastoral da Cidadania

Dia 7 de setembro está chegando, e que-
remos convidar a todos para participarem 
do “Grito dos Excluídos”, este ano com o 
tema: “Vida em Primeiro Lugar” e lema: 
“Por direito e Democracia, a luta é todo dia”.  
O Grito dos Excluídos é uma manifestação 
popular carregada de simbolismo, é um es-
paço de animação e profecia, sempre aberto 
a grupos, entidades, igrejas e movimentos 
sociais comprometidos com as causas dos 
excluídos e, por isso, queremos a participa-
ção de todos nesta atividade. A realização 
se dá justamente no dia 7 de Setembro, 
para que possamos superar um patrio-
tismo passivo em vista de uma cidadania 
ativa, colaborando na construção de uma 
sociedade justa, solidária, plural e fraterna. 
Com isso este dia deixa de ser de festa e 
celebração, por uma “independência” que 
nunca foi realmente conquistada, para ser 
um dia de conscientização política e de 
luta por um Brasil melhor.

Programação
13h - Concentração - Praça Portugal 

- Cubatão.
13h45 - Acolhida: Thiago Mancha 

Pastoral da Cidadania da Diocese de 
Santos e Fábio Sind. dos Petroleiros.

14h - Espiritualidade a cargo das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)

14h30 -Apresentação de Maracatu 
com o Grupo Zabelê. 

15h - Por Direitos e Democracia - Re-

alidade Nacional - Eneida
15h20 - Por Direitos e Democracia 

-Michel (Assojubs e Sintrajus)
15h40 - Apresentação Cultural.
16h - Por Direitos e Democracia -Re-

alidade Local - Paloma (Cursan)
16h20 - Por Direitos e Democracia – 

Fábio/Sind. dos Petroleiros.
16h35 - Motivação para a caminhada.
16h40 - Caminhada até a Praça Frei 

Damião - Vila Nova, Cubatão.
18h - Celebração Ecumênica
18h30 - Encerramento.
Mais informações: Ricardo Fisher 

- Pastoral da Cidadania - 98817-8509.

Irmãs Carmelitas recebem a Visita Pastoral

“Vultum Dei Quaerere”  (A Busca do 
Rosto de Deus) - Esta Constituição Apostólica 
do Papa Francisco sobre a Vida Contemplativa 
na Igreja foi o subsídio do qual nosso estimado 
Bispo D. Tarcísio Scaramussa,SDB, serviu-se 
para dar início à Visita Pastoral neste Carmelo 
de São José e da Virgem Mãe de Deus-Santos. 
Momento de graça e renovação espiritual!

Aos 22 de agosto, memória de Nossa 
Senhora Rainha, a Visita teve início, às 9h, 
com uma reunião comunitária no interior 
do Mosteiro. D. Tarcísio foi repassando os 
“Elementos essenciais da vida contemplativa” 
(VDQ), acentuando o que caracteriza a nossa 
missão na Igreja: a busca do Rosto de Deus, 
a ORAÇÃO. Mencionou, especialmente, os 
parágrafos 17 e 18: “O livro do Êxodo mostra 
como Moisés, com a sua oração de interces-
são, decide o destino do povo... Hoje, pode-
mos pensar que o destino da humanidade 
é decidido no coração das contemplativas” 
(VDQ).Após essa prédica, D. Tarcísio passou 
a atender a cada uma das Irmãs.

O dia 23 iniciou com a celebração Euca-
rística, prosseguindo o atendimento indivi-
dual das Irmãs; e no dia 24 (quinta-feira), 
celebrou a Eucaristia e, às 9h, reuniu-se 
com o Conselho. Graça sobre graça! Devido 
às exigências da Diocese,  que requer a sua 
presença de Pai e Pastor, o encerramento 
fi cou para o mês de setembro, em dia opor-
tuno, reservado ao tema “Vida Fraterna em 
Comunidade” (VDQ). A vida fraterna é a pri-
meira forma de evangelização: “Nisto todos 

conhecerão que sois meus discípulos: se vos 
amardes uns aos outros” (Jo 13,35).

O objetivo de uma Visita Pastoral, que 
normalmente se realiza de 3 em 3 anos, é a 
renovação espiritual. Uma vez que a fi nalida-
de da Vida Consagrada - e eu diria também a 
da vida cristã -, consiste na confi guração com 
o Senhor Jesus Cristo e com sua oblação total 
ao Pai, é um processo que nunca termina.

O Carmelo de Santos - Fundado em 15 
de dezembro de 1948,  nosso Carmelo, atu-
almente, é constituído por 16 Monjas, umas 
já com a idade avançada e outras jovens que 
se deixaram seduzir e ainda hoje continuam 
respondendo ‘sim’ a Deus, “arriscando sua 
vida por amor”, à maneira de Santa Teresa.

A vida de clausura não é também uma fuga 
do mundo nem uma negação da vida em socie-
dade. Mas, é, antes, um refúgio em Deus, um 
santuário de caridade e preces, um encontro 
mais íntimo com o Senhor. É a escolha daquela 
‘melhor parte’ que não nos será tirada e que o 
mundo não conhece. Estamos no mundo sem 
ser do mundo, procurando vivenciar o apelo 
do Papa Francisco em sua recente Constitui-
ção Apostólica Vultum Dei Quaerere:  “Sejam 
faróis para os vizinhos e, especialmente, para 
os distantes. Sejam tochas que acompanham 
a viagem de homens e mulheres na noite es-
cura do tempo. Sejam sentinelas da manhã,  
anunciando o nascer do sol”.

Na cultura do provisório  o Carmelo 
aponta o que permanece: o Absoluto de Deus.

Irmã Teresa Margarida, ocd

A celebração pelo Dia dos Religiosos, no dia 19/8, com a presença de diversas congregações, foi realizada 
no Carmelo de Santos para possibilitar a parti cipação das Irmãs Carmelitas, que vivem em clausura

Lu Corrêa
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Qual é a Dúvida?
Pe. Dr. Caetano Rizzi  -  Paróquia 

Jesus Crucificado

Perdi meu filho para o celularPerdi meu filho para o celular

ADCE inicia atividades 
no Litoral de São Paulo

Doutrina Social

O Cristão e 
os Direitos 
Humanos

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

Social - USP-SP. 

Marcio Barreto/Forum social

Em tempos de domínio das “redes 
sociais”, é necessário que o cristão 
tenha consciência e conhecimento. 
Ter fé não pode ser reduzido ao ato 
de ir à missa no fi m de semana. Exige 
postura, afi nidade com a Igreja e com 
sua Doutrina. Também com a Doutri-
na Social da Igreja (DSI).

Um grande exemplo desta ‘crise’ de 
identidade do cristão nas redes sociais 
pode ser identifi cada na forma como 
muitos menosprezam os Direitos Hu-
manos. Caem numa onda depreciativa 
que é reducionista e desinformada.  
Tratada de forma menor pela alcu-
nha de “turma dos direituzumanos” 
são divulgadas situações que procu-
ram marginalizar a ação da Defesa 
dos Direitos Humanos a um grupo 
de ‘malfeitores’, às vezes identifi ca-
dos como “esquerdistas” ou mesmo 
“comunistas”.

Esta ideia soma-se àquelas atitudes 
que circundam estes tempos de divi-
são, xenofobia, racismo, desprezo pelo 
pobre, pelo preso, pelo marginalizado. 
Em tempos de crise, desemprego, 
violência e falta de ética na política 
a propaganda fascista - de extema 
direita - aparece como canto da sereia, 
capaz de trazer solução fácil para todos 
os problemas de uma sociedade em 
profundo confl ito. Esconder os pobres 
das ruas, apoiar a pena de morte, 
expulsar imigrantes, apoiar situações 
de degradação nos presídios, agir com 
violência contra todos aqueles que não 
podem se defender... são algumas das 
atitudes destes que  invadem as ruas 
e as redes sociais com ideias de estra-
tifi cação e eliminação do “diferente”.

O cristão deve tomar cuidado para 
não ser hipnotizado por este canto da 
sereia. Um dos Tópicos do Compêndio 
da DSI (III) é sobre os DIREITOS 
HUMANOS, inserido no Capítulo III 
sobre A Pessoa e seus Direitos. 

Partindo do princípio de que a 
Pessoa Humana É imagem de Deus 
(Gn 1,27), o Capítulo falará do respei-
to à pessoa, de sua liberdade como 
também do pecado. Da igualdade em 
dignidade de todas as pessoas e da 
sociabilidade humana. Para, por fi m, 
concluir com os Direitos Humanos.

“O movimento rumo à identifi-
cação e à proclamação dos direitos 
do homem é um dos mais relevantes 
esforços para responder de modo 
efi caz às exigências imprescindíveis 
da dignidade humana” afi rma o §152. 

Portanto, toda ação em defesa 
daqueles direitos que foram procla-
mados pela “Declaração dos Direito 
dos do Homem”, em dezembro de 
1948, não podem e não devem ser 
vilipendiadas pelo cristão, quer por 
sua conduta pessoal, quer por sua 
atividade em redes sociais.

O Compêndio da DSI aponta 
a distância entre a letra e o espí-
rito quando se trata dos Direitos 
Humanos: “Existe, infelizmente, 
uma distância entre a «letra» e o 
«espírito» dos direitos do homem 
aos quais frequentemente se vota 
um respeito puramente formal. A 
doutrina social, em consideração ao 
privilégio conferido pelo Evangelho 
aos pobres, reafi rma repetidas vezes 
que «os mais favorecidos devem 
renunciar a alguns dos seus direi-
tos, para poder colocar, com mais 
liberalidade, os seus bens ao serviço 
dos outros» e que uma afi rmação 
excessiva de igualdade «pode dar 
azo a um individualismo em que 
cada qual reivindica os seus direitos, 
sem querer ser responsável pelo bem 
comum” (158b).

Luciana, de Bertioga, nos conta a 
difi culdade de relacionamento com seu 
fi lho, hoje com 14 anos, por causa das 
redes sociais. Como diz o título deste 
artigo "Perdi meu fi lho para o celular", 
Luciana afi rma também que, se quiser 
falar com ele, precisa enviar mensagens.

Realmente, aquilo que se tornou algo 
necessário - a comunicação imediata e 
real -, tornou-se um vício doentio entre 
nossos jovens e também entre muitos 
adultos. As pessoas perderam a capa-
cidade de dialogar. Já não se conversa 
mais. Percebi isso no jantar realizado 
na Paróquia, neste último sábado. Uma 
família, quatro pessoas, enquanto co-
miam, manuseavam seus celulares . Eu 
cheguei perto, cumprimentei, responde-
ram sem olhar para mim. Vejo também 
- e minha Paróquia  é de periferia, região 
dos Morros de Santos - antes das mis-
sas, muitos, ao invés de conversar com 
Aquele que está Realmente Presente, 
Jesus, fi cam trocando mensagem. Com 
certo ar de censura, percebem o início da 
Missa. Ao fi nal, antes mesmo da bênção 
fi nal,aqueles aparelhinhos já estão liga-
dos. Lamentavelmente.

O que fazer? É preciso dialogar em 
casa, com todos juntos. Afi rmar a impor-
tância do diálogo em família, do saber 
conversar, de saber partilhar a vida com 
aqueles que nunca se ausentarão. Mui-
tas vezes se faz necessário impor limites, 
principalmente na hora das refeições, na 
hora dos estudos. Isto se começa com os 
pequenos, pois se deixam infl uenciar 
logo pelos celulares modernos que nós 
mesmos damos a eles de presente. Com 
isso, nos tornamos ausentes.

Vejo, com certo pesar, muitos pais 
afi rmando que levam seus fi lhos aos 
psicólogos e psiquiatras por causa 
desta incomunicação. Não sabem mais 
interagir. Já existem grupos, ao redor 
das normas do A.A., N.A, que cuidam 
dos compulsivos nesta área. Nunca é 
tarde para recomeçar. Mas aos adultos 
compete o exemplo. 

Vejo também jovens que buscam 
relacionamentos virtuais, pois não sa-
bem  mais conversar pessoalmente. Até 
o próprio namoro acontece através de 
redes sociais...  Seriam futuras famílias 
virtuais???

Saibamos usar, de forma racio-
nal, todas estas coisas tão boas, 
necessárias, importantes. Apenas 
não nos deixemos dominar por es-
tes meios. Há gente especializada 
em fazer isso, pois enquanto esta-
mos nestas redes, não pensamos. 
E outros pensam por nós, mandam 
em nós, nos dominam. Quando 
vemos, estamos completamente 
manipulados. Um exemplo disso é 
nossa omissão na participação na 
sociedade, na política, na educação. 
Eles fazem as leis, segundo seus 
interesses e, quando vemos, já es-
tão vigorando. Nada fizemos, pois 
não estamos mais "nem aí" para o 
que acontece. Também em termos 
de religião. Se não soubermos cuidar, 
há gente especializada em fazer com 
que não creiamos mais em nada, pois 
o "deus" deles se apresenta nas redes 
sociais.

Voltemos a conversar em família, 
a contemplar a beleza de formarmos 
uma família. Voltemos a rezar juntos, 
a pensar juntos, a planejar juntos, 
olhando-nos nos olhos. Faz tão bem!!!!

Entidades preparam Fórum Social

Ricardo Fisher - Pastoral da Cidadania da 
Diocese de Santos

A cidade de Santos vai sediar o Fórum 
Social da Baixada Santista, nos dias 17 a 
19 de novembro, iniciativa de abrangên-
cia regional e de caráter suprapartidário, 
que reúne várias entidades da Sociedade 
Civil dos nove municípios da região Me-
tropolitana da Baixada Santista. Estão 
representando a Igreja Diocesana neste 
projeto o Conselho Diocesano de Leigos 
(Codilei) e Pastoral da Cidadania.

O lançamento foi realizado no dia 17 
de agosto, na Universidade Católica de 
Santos, com a realização de painel sobre 
Conjuntura Nacional e seus refl exos na 
Baixada Santista, tendo como debatedo-
res  o economista prof. Ladislau Dowbor 
e o jurista Sérgio Sérvulo da Cunha.  Ce-
lio Nori, Sociólogo e Coordenador Téc-
nico  do Forum da Cidadania em Santos, 
apresentou os objetivos, justifi cativas e a 
programação do evento (foto). 

Assim como é proposto pelo Fórum 

Social Mundial o desafi o de “Um outro 
Mundo é possível”, estamos propondo o 
desafi o de “ Uma outra Baixada Santista é 
possível”. Para tanto, faz-se necessário in-
tegrar e fortalecer as diversas lutas sociais 
existentes na nossa Região e a participação 
organizada da Sociedade nos processos de 
governança metropolitana e na defi nição 
de prioridades e políticas públicas.

Percebemos que nossa Região Metro-
politana, formalmente criada, não foi capaz 
de instituir e desenvolver políticas públicas 
regionais que contemplem os interesses e 
necessidade da maioria da população.

Próximos encontros
4/9 - 16h - Equipe de recursos e infra-

estrutura - Estação da Cidadania.
5/9 - 19h - Programação - Estação da 

Cidadania.
6/9 - 18h - Divulgação  - UniSantos- 
Estação da Cidadania - Av. Ana Cos-

ta, 340. UniSantos - Av. Conselheiro 
Nébias, 300.

Todos são convidados a participar!

Prof. Ladislau Dowbor no lançamento do Forum Social BS, que será realizado em novembro

Foi realizada na Universidade Católica de 
Santos, no dia 29 de agosto, a sessão solene 
de fundação da ADCE/LSP - Associação de 
Dirigentes Cristãos de Empresa, seção Litoral 
de São Paulo. A cerimônia foi presidida por 
D. Tarcísio Scaramusa,SDB, Bispo Dioce-
sano de Santos, e contou com a presença 
do Prof. Mestre Marco Medina (Reitor 
da Universidade Católica), Padre Valdeci 
João dos Santos (Conselheiro Espiritual da 
Entidade), Sandoval Soares (Vice-prefeito 
de Santos), Maria Virginia Cavalieri Costa 
Gonçalves (Presidente da ADCE-São Pau-
lo), e Sergio Cavalieri (Presidente ADCE 
Brasil e América Latina).

Durante a sessão foi instituída a primeira 
Diretoria da ADCE-Litoral de São Paulo, 
fi cando assim constituída: Presidente: Pau-
lo Henrique Cremoneze. Vice-Presidente: 
Marcelo Almeida Soares. 1º Sec: José Luiz 
Lourenço Junior. 2º Secretário: Julio Cesar 
Bexiga. Tesoureiro: Mário Ferreira dos 
Santos. Diretor Cultural: Carlos Henrique 
Resende Prol.

A ADCE-LSP integrará a ADCE, braço 
nacional da UNIAPAC, instituição inter-
nacional, nascida no início do século XX, 

pela iniciativa de empresários católicos 
comprometidos em inculcar os valores 
fundamentais cristãos no seio empresarial. 
Hoje, a Instituição encontra-se presente em 
muitos países e é apoiada pela Santa Sé, por 
meio do Conselho Pontifício de Justiça e Paz. 
Embora intimamente ligada ao Catolicismo, a 
UNIAPAC e a ADCE são abertas aos cristãos 
em geral e, mesmo, aos homens e mulheres 
de outras confi ssões de fé, mas simpáticos aos 
valores cristãos, aos ideais das instituições e 
a Doutrina Social da Igreja. 

O objetivo da ADCE-LSP será apoiar a 
disseminação dos valores fundamentais na 
nossa região, interagir culturalmente com os 
empreendedores locais, fomentar o espírito 
de liderança, promover palestras e eventos, 
desenvolver o projeto "empresa com valo-
res" e ajudar as obras sociais e de caridade 
realizadas ao longo do Litoral de São Paulo. 
Outro objetivo será o de intermediador de um 
foro aberto de diálogo entre as autoridades 
públicas e os empreendedores, buscando o 
bem comum de toda sociedade.

Mais informações sobre a ADCE-LSP es-
tão disponíveis pelo pelo telefone (13) 3877-
6909 ou pelo email renata@mclg.adv.br

ADCE quer ser um foro de diálogo entre as autoridades públicas e os empreendedores, buscando o bem comum

Chico Surian
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Paróquia N. S. Aparecida/Santos recebe a visita do Pastor

Encontro com o Conselho  de Pastoral Paroquial é a ocasião apropriada para “sentir o pulso” da vida comunitária e conhecer os desafios da pastoral urbana

Fotos: Chico Surian

Encontro com os Coroinhas: os pequenos servidores 
do altar manifestaram a imensa alegria de poder 
colaborar ativamente na vida comunitária

Dentre os desafios apontados pelas lideranças estão 
o pouco número de agentes, tornar a Igreja mais 
conhecida e o “ritmo” da vida na cidade nem sempre 
condizente com a dinâmica da vida comunitária

A comunidade paroquial tem um grande desafio 
pela frente: o de tornar a mensagem cristã mais 
atraente para os jovens, de modo que eles também  
se sintam mais envolvidos e participantes da vida 
comunitára, além de fortalecer os fiéis na caminha-
da de fé, fazendo com que a “iniciação à vida cristã” 
seja um compromisso coletivo para que todos se tor-
nem adultos na fé, fazendo do testemunho de vida 
o maior sinal da presença do Cristo Ressuscitado, 
Igreja missionária e misericordiosa

Encontro com os catequistas: comunidade tem encontrado alternativas para envolver toda a família no 
processo de educação permanente da fé tanto dos pequenos quanto dos adultos

D. Tarcísio pede para que a Comunidade seja sempre ambiente propício para a “iniciação à vida cristã e ao amadurecimento contínuo na fé”, onde cada membro 
possa responder à vocação à qual foi chamado, vivendo como “discípulo missionário” da Igreja em saída, indo ao encontro de todos

D. Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo 
Diocesano de Santos, realizou a Visita 
Pastoral na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, nos dias 3 a 5 de agosto. Na 
época da Visita o pároco era padre João 
Chungath (que no dia 3/9 Pe. assume 
como pároco da N. Sra. da Lapa, em 
Cubatão, e Pe. Lucas Alves assume como 
novo pároco no dia 16/9). A Paróquia 
(fundada em 1937, completa 80 anos no 
dia 16 de setembro) está localizada no 
Bairro Aparecida, em Santos, com uma 
população de cerca de 30 mil habitantes.     

Mais de 30 Pastorais, Serviços e Mo-
vimentos atuam em diferentes campos na 
Paróquia: Secretaria paroquial, Aposto-
lado da Oração, Renovação Carismática, 
Pastoral Familiar, Vicentinos, Pastoral da 
Liturgia, Pastoral da Criança, Pastoral da 
Esperança (que atende moradores de rua), 
Pastoral do Dízimo, Roupeiro dentre ou-
tros. Durante a Visita, D. Tarcísio manteve 
encontros com os diferentes grupos pas-
torais, com o Conselho Paroquial de Pas-
toral, Conselho Administrativo, realizou 
visitas a paroquianos enfermos e celebrou 
com a comunidade. No encontro com o 
CPP (do qual também participou Pe. Lucas 
Alves, Coordenador Diocesano de Pasto-
ral), as lideranças puderam apresentar um 
pouco da realidade pastoral da Paróquia, 
que foi recentemente “setorizada”, com 
um grupo de missionários responsáveis 
pela evangelização de cada setor: “Com 
isso, indo ao encontro das pessoas nos 
seus lugares de origem, fazendo visitas nas 
casas, rezando nas casas – além das missas 
na Matriz – a Igreja está se tornando mais 
conhecida, as pessoas passam a conhecer 
melhor os trabalhos da Paróquia e há um 
interesse em vir fazer parte da comunida-
de”, explicou Pe. João Chungath.

Em cada encontro, bem como nas ce-
lebrações, D. Tarcísio explicou o sentido 
da Visita Pastoral e pediu o empenho dos 
leigos para a realização do Plano Diocesa-
no de Evangelização que norteia a missão 
de todas as comunidades na Diocese. Na 
missa de encerramento, destacou: “Estou 
concluindo a Visita Pastoral nesta comuni-
dade paroquial. Eu tive a oportunidade de 
conhecer melhor a vida de fé, a caminhada 
desta comunidade, como está realizando 
a sua missão. Tivemos encontro com o 
CPP, com a Equipe de Liturgia, com os 
jovens, refletindo sobre o grande desafio 
da missão no dia de hoje... Fiquei muito 
feliz em perceber o movimento da comu-
nidade, como Igreja em missão, disposta 
a ir ao encontro dos que estão afastados. 
E um dos sinais disso é a missão nos 
setores. Fiquei feliz de saber dessas ini-
ciativas -  encontros, celebrações, círculos 
bíblicos nas casas, visitas -, pois é muito 
importante esses passos que estão sendo 
dados. Mas, para a gente realizar bem esta 
missão é preciso vivermos profundamente 
esse encontro com o Senhor, para que a 
missão seja realmente um “levar Cristo”, 
esse Cristo que nós encontramos, que nós 
vivemos com nossa vida, que nós temos 
presente dentro de nós. É essa verdadeira 
experiência de Cristo que nos faz levá-lo 

aos outros, anunciar a sua Palavra, ensinar 
o que ele ensinou... Vamos procurar pres-
tar atenção também a uma outra realidade 
em nossa paróquia: o Papa Francisco tem 
pedido uma atenção especial para com os 
jovens. O próximo Sínodo, em 2018, sobre 
os Jovens, vai ser uma oportunidade a 
mais para ver como nós nos preocupamos 
com a acolhida aos jovens, com a forma-
ção, com a iniciação à vida de fé, para que 
eles possam ir realizando sua caminhada 
de fé, amadurecendo na vida comunitária 
e na consciência eclesial. Ninguém nasce 
‘maduro”. Este é um desafio da vida comu-
nitária que envolve e compromete a todos.

Quero agradecer ao Conselho Adminis-
trativo por sua dedicação e apoio na admi-
nistração da Paróquia - que é um grande 

desafio nos dias de hoje! -, à Pastoral do 
Dízimo e a todas as pastorais que realizam 
o seu trabalho com tanto empenho. Na-
turalmente, é pouca gente participando, 
precisamos envolver, entusiasmar mais 
as pessoas... Mas Deus continua condu-
zindo sua Igreja e, ao encerrar esta Visita 
Pastoral, eu invoco a bênção do Senhor, 
pedindo que Ele confirme a todos na fé, no 
entusiasmo, na missão, para sermos esta 
Igreja peregrina, esta Igreja missionária, 
esta Igreja de Jesus Cristo, que continua 
testemunhando com alegria a sua fé, para 
que a salvação chegue a todas as pessoas. 
Sob a proteção de Nossa Senhora, Apa-
recida vamos nos colocar corajosamente 
na missão, procura responder àquilo que 
Deus pede de nós e da nossa Igreja.” 
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Seminarista participa 

do XI Congresso 
Mariológico

Fotos:  Seminário S. José

Thiago de Miranda Branco Neto -  
2º Ano Teologia

Entre os dias 9 e 12 de Agosto 
tive a oportunidade de participar do 
XI Congresso Mariológico, realizado 
pela Academia Marial de Aparecida 
em parceria com o curso de Ciência 
da Religião da Pontifícia Univer-
sidade de São Paulo. O Congresso 
aconteceu na cidade de Aparecida, 
no espaço do Santuário Nacional e 
teve como tema: “Aparecida: 300 
anos de fé e devoção”. 

Desde a noite de Quarta-feira (9) 
até a manhã do Sábado (12) tivemos 
conferências, mesas temáticas e 
mesas redondas acerca de diversos 
temas que envolvem o Jubileu do 
encontro da venerada imagem da 
Senhora da Conceição nas águas do 
Rio Paraíba do Sul. 

Dentre o vasto e riquíssimo 
conteúdo do Congresso, vimos 
perspectivas históricas, culturais, 
antropológicas e teológicas da de-
voção à Virgem Maria Aparecida. 
Os conferencistas expuseram com 
maestria seus conhecimentos acerca 
de grande parte do que já foi pes-
quisado, estudado e escrito sobre a 
devoção à Virgem Maria no decorrer 
história. 

É válido dizer também que, todos, 
sem exceção, inclusive Dom Orlando 
Brandes (Arcebispo de Aparecida 
e Presidente da Academia Marial) 
insistiram numa “evangelização da 
devoção popular”, ou seja, lembrar 
sempre que o centro do mistério 
da nossa fé é o Cristo, Crucificado e 
Ressuscitado. 

Por fim, Dom Francisco Biasin 
(Bispo de Volta Redonda), que nos 
fez a conferência de encerramento, 
ao citar a passagem do Evangelho 
segundo São João, na qual a Virgem 
Maria, aos pés da cruz, é confiada aos 
cuidados do discípulo amado (João 
19, 27), explicou-nos que o discípulo 
amado acolheu Maria como funda-
mental na sua vida e que assim deve 
ser na vida de todo daquele que deseja 
seguir Jesus Cristo. Dom Biasin, con-
cluindo sua fala e com ela o Congresso, 
nos pediu que acolhêssemos Maria 
como fundamental e a ela tomemos 
como exemplo, para que possamos 
ser verdadeiros discípulos do Mestre, 
Jesus Cristo. 

Que esses 300 anos de devoção 
à Senhora Aparecida, Rainha e Pa-
droeira do Brasil, nos faça encontrar 
cada vez mais a Jesus através de 
Maria Santíssima. 

 Aconteceu na tarde de 19/8/2017 
um ENC0NTRO DE DISCERNIMENTO 
VOCACIONAL para adolescentes de 
várias Paróquias da nossa Diocese 
de Santos. Eles se reuniram no SE-
MINÁRIO DIOCESANO SÃO JOSÉ para 
conhecer as dependências, saber 
um pouco da rotina dos Seminaris-
tas que ali moram, e que também 
fazem seu discernimento, e entrar 
em contato com a espiritualidade 
do processo. Em clima de alegria e 
muita animação, os jovens partici-
param de muitas atividades recre-
ativas, informativas, formativas e 
de espiritualidade (Reza do Santo 
Terço), programadas pela PASTORAL 
VOCACIONAL

Encontro Vocacional para jovens e adolescentes

Seminaristas Thiago Branco e Vagner Fernandes 
recebem o Ministério de Leitor

D. Tarcísio Scaramussa,Bispo 
Diocesano de Santos, conferiu 

o Ministério de Leitor aos semi-
naristas Thiago Branco Neto e 

Vagner Fernandes, durante missa 
realizada na Catedral de San-

tos, no dia 6 de agosto de 2017. 
Também participaram da cele-

bração, Pe. Claudenil Moraes (Pá-
roco da Catedral), Comunidade do 

Seminário Diocesano São José (Pa-
dres Formadores: Fernando Gross, 
Reitor; Francisco Salamanca,CM e 

Luiz Alfonso,CM; e seminaristas), 
amigos e familiares dos semina-
ristas e comunidade da Catedral

Fotos Chico Surian

https://www.facebook.
com/pvdsantos/
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Roteiro para a Assembleia Paroquial de Pastoral
Acervo paróquias

Roteiro

Assembleia Paroquial de Pastoral
2017

Tema: “Cristãos leigos e leigas 
na perspectiva da missão”

1.- Acolhida

(Por conta do Pároco)

2.- Canto

(À escolha da Equipe de Animação, 
relacionando com o Evangelho e o tema 
da Assembleia)

3.- Evangelho

Leitura do Evangelho de Mateus 
(Mt 5, 13-16)

13“Vós sois o sal da terra. Ora, se 
o sal perde seu sabor, com que se 
salgará? Não servirá para mais nada, 
senão para ser jogado fora e pisado 
pelas pessoas. 14Vós sois a luz do 
mundo. Uma cidade construída sobre 
a montanha não fica escondida. 15Não 
se acende uma lâmpada para colo-
cá-la debaixo de uma caixa, mas sim 
no candelabro, onde ela brilha para 
todos os que estão em casa. 16Assim 
também brilhe a vossa luz diante das 
pessoas, para que vejam as vossas 
boas obras e louvem o vosso Pai que 
está nos céus.

4.- Partilha da Palavra

(Tempo de silêncio para meditação 
pessoal e depois partilha)

5.- Apresentação  
do tema da Assembleia 

(A ser feita pelo Pároco) 
“Cristãos leigos e leigas na 

perspectiva da missão”
Nossos Bispos, reunidos na 54ª 

Assembleia Geral, em Aparecida/
SP, no ano de 2016, escreveram para 
todos os cristãos leigos e leigas no 
Brasil o Documento com o título: 

“Cristãos Leigos e Leigas na Igreja 
e na Sociedade. Sal da terra e luz 
do mundo” (Doc. 105). Nele, nossos 
Bispos expressam toda a alegria e 
gratidão por tanta doação, amor e de-
dicação à Igreja por parte dos leigos, 
tratam da vocação laical e de como 
os leigos são verdadeiros sujeitos 
eclesiais e corresponsáveis pela nova 
evangelização, tanto na Igreja como 
no mundo.

Com isso, recomendamos a todos 
a leitura deste Doc. 105, importan-
tíssimo para se compreender, não só 
o valor da vocação laical como a 
corresponsabilidade na ação evange-
lizadora da Igreja nos tempos atuais, 
os diferentes aspectos da vocação 
laical, a espiritualidade e a missão 
dos leigos e leigas para nos tornar-
mos, de fato, uma “Igreja em saída”, 
como nos pede o Papa Francisco.

A leitura do Evangelho de Mateus, 
onde Jesus nos fala para sermos “sal 
da terra, luz do mundo”, nos mostra 
que a missão do Laicato é a missão 
de sair de si, iluminar, se doar, dar 
sabor à massa e se dissolver. Pois a 
missão é para à difusão do Evangelho 
que salva, a Boa-Nova que é a Vida, e 
vida em plenitude para todos.

O Papa Francisco, em seus ensina-
mentos, realça e incentiva o prota-
gonismo da ação do Laicato, que 
se desenvolve em diversos aspectos e 
situações da vida: a Mística da Pro-
ximidade, a Pedagogia do Diálogo, a 
Revolução da Ternura, o Prazer de 
ser Povo e, acres-centamos, o de ser 
Povo, Família de Deus.

Precisamos reconhecer que há 
diversos rostos (diversidade) no 
Laicato, que se constitui na grande 
riqueza da Igreja. Podemos fazer aqui 
um pequeno trabalho de reconhe-
cimento desses rostos. Vejamos, em 
síntese, o rosto do Laicato visto por 
nossos pastores (Capítulo I Doc 105, 
números 51 a 62). São eles:

a) Os casais cristãos;
b) Os coroinhas e a Infância Mis-
sionária;
c) As mulheres, embora ainda seja 
preciso ampliar espaços para uma 
presença feminina mais incisiva 
na Igreja;
d) A opção preferencial pelos 
jovens;
e) Os Idosos;

f) Os viúvos e as viúvas;
g) Leigos e Leigas missionários 
além-fronteiras.
h) Leigos e leigas nas ONGS, nos 
partidos políticos, nos sindicatos, 
conselhos de políticas etc.

Diante disso, os bispos nos falam 
que o campo específico da atuação 
do Laicato é o MUNDO. É nele que 
os cristãos leigos exercem a missão 
e ação evangelizadora e transfor-
madora, de acordo com os critérios 
evangélicos. Constitui-se mesmo a 
sua vocação específica estar no 
meio do mundo, à frente das tare-
fas que a ele (mundo) corresponde: 
“A Igreja necessita de cristãos leigos 
que assumam cargos de dirigentes 
e fundamentados nos princípios e 
valores da Doutrina Social da Igreja 
e na Teologia do Laicato” (EAm, nº 
44) – Doc. 105, n. 65).

Há ainda um outro aspecto 
fundamental em nossa ação como 
cristãos leigos no mundo para o 
qual nossos bispos nos chamam a 
atenção: a necessidade de fazermos 
os discernimentos necessários (re-
conhecer - dimensão profética - e 
interpretar as moções do Espírito 
Santo) para nortear as nossas esco-
lhas no mundo, ou seja, aprender a 
separar as coisas positivas das ne-
gativas que fazem parte do modo de 
vida atual. Só assim o nosso “agir no 
mundo” será, de fato, sinal visível 
do Cristo Ressuscitado, o rosto mi-
sericordioso de Deus, o “sal da terra 
e a luz” no meio de nossa sociedade.

6 – Trabalho nos grupos

(Após a apresentação do tema da 
Assembleia, os participantes são 
organizados em grupos, para refletirem 
sobre as questões abaixo).

Obs.: As perguntas a seguir NÃO 
serão enviadas ao Centro Pasto-
ral. São perguntas para ajudar na 
avaliação interna da caminhada 
paroquial:

1 – O que minha Paróquia/
Comunidade representa para 
o Bairro/Cidade onde vi-
vemos? “O que eles (os “de 
fora”, os que não são cristãos, 
os que não participam de 
nossa paróquia) dizem que 
somos?” Para entender me-
lhor esta pergunta, lembrem 
da pergunta de Jesus a seus 
discípulos: “Quem dizem os 
homens que eu sou”? (Mc 
8,27-30). 
2 – O que a Paróquia/Comuni-
dade representa para mim? 
Como eu me sinto na vida 
comunitária? O que posso 
fazer para melhorar a vida 
comunitária?

Obs.: As perguntas a seguir  
DEVEM SER ENVIADAS ao 
Centro Pastoral até o dia 29 de 
setembro. 
(Enviar a síntese das res-
p o s t a s  p a r a  o  e m a i l  -  
centropastoral@curiadesantos.com.br  
– ou entregar diretamente no Cen-
tro Pastoral):
1 – O Plano Diocesano de 
Evangelização 2016-2019 (ou 
algum projeto) é prioridade 
em sua paróquia? Por quê?
2 – De que forma o Plano 
Diocesano de Evangelização 
2016-2019 está ajudando a 
fortalecer o Protagonismo do 
Leigo/Leiga em sua missão 
evangelizadora, assumida no 
Batismo?

(Continua na Página 9)

A Coordenação Diocesana de 
Pastoral apresenta o “Roteiro 

para a Assembleia 
Paroquial de Pastoral”, 
a serem realizadas durante 

o mês de setembro. A 
Assembleia tem como tema 

“Cristãos leigos e leigas na 
perspectiva da missão”, 
baseado no Documento 105 
da CNBB - “Cristãos Leigos 

e Leigas na Igreja e na 
Sociedade. Sal da terra e luz 

do mundo”, que foi o resultado 
da 54ª Assembleia Geral da 

Conferência Nacional dos 
bispos dos Brasil (CNBB), em 

Aparecida/SP, no ano de 2016.

Cada paróquia fará sua 
Assembleia de acordo com 

sua necessidade, procurando 
observar a data de entrega das 

respostas  
(n. 6 - Trabalho em grupo) 

até o dia 29 de setembro ao 
Centro Diocesano de Pastoral.

*****

Assembleia Paroquial: tempo precioso para que a comunidade se volte para a origem de sua identidade: discípulos missionários a serviço da vida plena
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Tema: “Cristãos leigos e leigas na perspectiva da missão”
(Continuação da Página 8)

7.- Plenária 

(Dê-se o tempo necessário para a 
discussão em grupo das perguntas 
acima. Após este tempo, os grupos 
v o l t a m  p a r a  a  p l e n á r i a  p a r a 
apresentarem a síntese da discussão 
desses dois blocos de perguntas. 
Lembre-se: apenas a síntese das 
respostas do segundo bloco serão 
enviadas ao Centro Pastoral).

8.- Oração Conclusiva  
(As Tentações na Missão)

Os Bispos no Brasil também 
apontam no Documento 

105 (Cap. 1, n. 81 a 83) 
as “Tentações na Missão” 

e os perigos decorrentes 
dessas tentações. Por isso, 
a contínua necessidade de 
renovação e de conversão 

pessoal e pastoral. Rezemos, 
pedindo ao Espírito Santo 

Conselheiro, que nos ensine 
a discernir essas tentações 
em nossa vida comunitária 

e pessoal, e para que não 
permitamos que elas nos 

afastem da nossa verdadeira 
missão como Povo de Deus.

Leitor 1 – Espírito Santo, livrai-nos 
da tentação de interpretar o Evan-
gelho fora do seu “chão original”, 
que são as Sagradas Escrituras e 
a Igreja, para defender interesses 
pessoais ou grupais, fazendo com 
que a fé se torne meio e instrumento 
de exclusão, manipulação e explo-
ração do povo.

Leitor 2 – Espírito Santo, livrai-
nos da tentação de tornar a com-
preensão da Palavra de Deus 
dependente da ótica puramente 
social e das ciências sociais.

Leitor 3 – Espírito Santo, livrai-
nos de transformar o nosso en-
contro pessoal com Jesus numa 
simples necessidade psicológica, 
de justificar o autoconhecimento, 
em que tento adequar a radicali-
dade da mensagem evangélica às 
minhas necessidades humanas, 
pois o “psicologismo” afasta da 
verdadeira missão.

Leitor 4 – Espírito Santo, livrai-
nos de nos julgar mais importan-
tes, mais sábios, mais privilegia-
dos, mais santos, mais conhece-
dores da verdade do Evangelho 
do que outros irmãos, por confiar 
mais nos nossos raciocínios do 
que na Tua Graça.

Leitor 5 – Espírito Santo, livrai-

nos da tentação do rigorismo, no 
ritualismo, da disciplina estéril, 
que nos faz buscar a solução de 
nossos problemas nas soluções do 
passado sem contar ou recorrer à 
Tua misericórdia.

Leitor 6 – Espírito Santo, livrai-
nos da tentação de apostar sempre 
na “eficácia”, na função, no tecni-
cismo do plano e do organograma 
pastoral, quando tudo se transfor-
ma numa função burocrática, sem 
conversão interior e sem coerência 
entre o ser e o fazer.

Leitor 7 – Espírito Santo, livrai-
nos da tentação de aprisionar a 
vida comunitária, a pastoral, a 
missão - e até as pessoas! - na nos-
sa imaturidade, no nosso desejo 
de controlar e de poder pessoal, 
prejudicando profundamente o 
sentido e a missão do ser “comuni-
dade de discípulos missionários”, 
“Igreja em saída”. Ensina-nos a 
abrir o coração para a conversão 
pessoal e pastoral.

Leitor 8 – Espírito Santo, livrai-
nos da tentação do isolamento, 
do fechamento em nossos grupos, 
em nossas pastorais, serviços, mo-
vimentos, comunidades, por nos 
considerarmos mais importantes, 
mais santos ou mais sábios que 
os irmãos. Ensina-nos a entender 
que aquilo que não promove a co-
munhão não é fruto do Evangelho 
de Jesus. 

Leitor 9 – Espírito Santo, livrai-
nos da tentação do secularismo, 
negando a expressão religiosa, isto 
é o relacionamento com o divino, 
como uma dimensão própria do 
ser humano.

Pároco – Todas essas tentações, 

nas quais caímos muitas vezes, 
são traduzidas pelo Papa Fran-
cisco na expressão “mundanismo 
espiritual”. Esse mundanismo “se 
esconde por detrás de aparências 
de religiosidade e até mesmo de 
amor à Igreja” e busca, “em vez da 
glória do Senhor, a glória humana 
e o bem-estar social”. (EG, nº 93). 

– A Igreja não é uma ilha de 
perfeitos, mas uma comunidade 
missionária e de aprendizagem 
em seu modo de ser, organizar 
e agir como seguidora de Jesus 
Cristo. Viver e atuar neste mundo 
globalizado implica mudança de 
mentalidade e de estruturas, mas 
sem perder as suas raízes, as suas 
origens, que é o Evangelho de Je-
sus. A mudança de mentalidade 
implica em mudança de estruturas 
também e na conversão pessoal e 
pastoral, reafirmando em nosso 
modo de viver (na vida pessoal e 
na vida comunitária) o espírito de 
comunhão e participação. 

– O Papa Emérito Bento XVI 
bem alertou: “A corresponsabili-
dade exige uma mudança de men-
talidade, relativa, em particular, 
ao papel dos leigos na Igreja, que 
devem ser considerados não como 
‘colaboradores’ do Clero, mas 
como pessoas realmente corres-
ponsáveis do ser e do agir da Igre-
ja. Por conseguinte, é importante 
que se consolide um laicato ma-
duro e comprometido, capaz 
de oferecer a sua contribuição es-
pecífica para a missão eclesial, no 
respeito pelos ministérios e pelas 
tarefas que cada um desempenha 
na vida da Igreja, e sempre em 
comunhão cordial com os bispos” 
(Doc. 105, nº 87).

– A vivência dos carismas e 
o exercício dos ministérios no 
interior da Igreja não devem 
substituir, nem mesmo diminuir, 
o empenho dos cristãos leigos 
e leigas no campo do mundo. O 
testemunho da unidade em meio 
à diversidade é sinal eloquente da 
saúde comunitária. O Papa Fran-
cisco incentiva:

– “Aos cristãos de todas 
as comunidades do mundo, 
quero pedir-lhes de modo 
especial um testemunho de 
comunhão fraterna, que se 
torne fascinante e resplande-
cente”. (EG, nº 99)

– A Igreja, direcionada e pauta-
da pelo Reino de Deus, caminha 
para a frente, dentro da história, 
com lucidez e esperança, com 
paciência e misericórdia, com 
coragem e humildade. A Igreja da 
escuta, do diálogo e do encontro se 
insere no mundo como quem en-
sina e aprende, diz sim e diz não, 
mas, sobretudo, como quem serve.

9.- Oração a Nossa Senhora

Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa 
singela imagem, a 300 anos aparecestes nas 
redes dos três benditos pescadores / no Rio 
Paraíba do Sul. / Como sinal vindo do céu, / 
em vossa cor, / vós nos dizeis que para o Pai 
não existem escravos, / apenas filhos muito 
amados. / Diante de vós, embaixadora de 
Deus, / rompem-se as correntes da escravidão! 
/ Assim, daquelas redes, / passastes para o 
coração e a vida de milhões de outros filhos e 
filhas vossos. / Para todos tendes sido bênção: 
peixes em abundância, / famílias recuperadas, 
/ saúde alcançada, / corações reconciliados, / 
vida cristã reassumida. / Nós vos agradecemos 
tanto carinho, tanto cuidado! / Hoje, em vosso 
Santuário e em vossa visita peregrina, / nós 
vos acolhemos como mãe, / e de vossas mãos 
recebemos o fruto de vossa missão entre nós: o 
vosso Filho Jesus, nosso Salvador. / Recordai-
nos o poder, a força das mãos postas em prece! 
/ Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão 
e fidelidade! / Fazei de nós vossos filhos e filhas, 
/ irmãos e irmãs de nosso Irmão Primogênito, 
Jesus Cristo, Amém!

10.- Canto a Nossa Senhora

11.- Bênção final

Ray Cardoso/Assunção

Assembleia Paroquial: exercício de diálogo, partilha de vida e atenção aos sinais do Espírito Santo
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“Cinquenta anos é um momento da 
vida oportuno para parar e fazer uma 
reflexão. Eu diria: é o momento para ir 
em frente com mais força, agradecendo 
aquilo que recebemos e enfrentando o 
novo com confiança na ação do Espírito 
Santo”. Este é um trecho do pronuncia-
mento do Papa Francisco na Vigília Ecu-
mênica de Pentecostes que aconteceu em 
Julho deste ano, em Roma. A celebração 
faz parte das comemorações do Jubileu 
de Ouro da Renovação Carismática Ca-
tólica (RCC). Pelo Mundo e pelo Brasil 
diversos eventos marcam a data.

Com a missão de evangelizar com 
um renovado ardor missionário, a partir 
da experiência do Batismo no Espírito 
Santo, a Renovação Carismática Católi-
ca é uma corrente de graça para toda a 
Igreja, que floresceu depois do Concílio 
Vaticano II (1962-1965), quando o Papa 
João XXIII desejou uma "abertura de 
janelas" para que um "ar novo e fresco" 
renovasse a Igreja.

E assim aconteceu. O Movimento 
nasceu de um retiro espiritual nos dias 
17-19 de fevereiro de 1967, na Universi-
dade de Duquese (Pittsburgh, Pensyl-
vania, EUA). Conhecido como “Fim de 
Semana de Duquese”, a experiência 
caracterizou-se pelo reavivamento espi-
ritual por meio da oração, da vida nova 
no Espírito, com a manifestação dos 
seus dons.

A experiência logo se espalhou, todos 
queriam tornar o Espírito Santo mais 
conhecido, amado e adorado, difundindo 
a espiritualidade e a cultura de Pentecos-
tes. E esta, até hoje, é a Visão da RCC. 
Inicialmente, começou com pequenas 
reuniões e depois o Movimento se orga-
nizou e teve com base o Grupo de Oração. 
Organizados geralmente nas paróquias 
e liderados por leigos, eles são formados 
por um número variado de pessoas, em 
reuniões que acontecem semanalmente.

Renovação Carismática Católica celebra  Jubileu de Ouro

RCC Brasil
No Brasil, a Renovação Carismática 

teve origem na cidade de Campinas, 
SP, através dos padres Haroldo Joseph 
Rahm,SJ e Eduardo Dougherty,SJ. E 
se expandiu por todos os estados.  Em 
meados de 1973, em vista da extensão 
que tomava a Renovação no Brasil, foi 
realizado o I Congresso Nacional da 
Renovação Carismática, para discernir 
a obra do Espírito Santo no País.

Outro marco foi o lançamento do li-
vro “Sereis batizados no Espírito”(Padre 
Haroldo) , onde ele explica o que vem a 
ser o “Pentecostalismo Católico”. Sendo 
uma das primeiras obras publicadas no 
País sobre o Movimento, trazia orienta-
ções para a realização dos retiros de “Ex-

periência de Oração no Espírito Santo”, 
que muito colaborou para o surgimento 
de vários grupos de oração. Pe. Haroldo 
foi o responsável em divulgar a Reno-
vação para muitos dos que viriam a se 
tornar suas lideranças, um deles Padre 
Jonas Abib.

A partir de 1980, a Renovação Caris-
mática consolidou-se institucionalmen-
te, espalhando-se por todo o território 
nacional, vindo a ocupar um espaço 
significativo na mídia. Destaque para a 
fundação de duas redes de TVs: Associa-
ção do Senhor Jesus (ASJ) com o Centro 
de Produções Século XXI, e através da 
Fundação João Paulo II, a Rede Canção 
Nova TV é o canal católico que mais 
cresce no Brasil.

RCC Diocese de Santos
Na Diocese de Santos, a RCC está 

presente em todas as nove cidades da 
Baixada Santista. Teve início na cida-
de de Santos, na Paróquia Senhor dos 
Passos, com a Sra. Iolanda Marinho,  
que difundiu as formações recebidas 
em São Paulo. Logo após, a Renovação 
Carismática Católica chegou à cidade de 
Cubatão, através da Irmã Valderez e do 
saudoso Padre Primitivo, que assumiu a 
Paróquia São Francisco de Assis em 26 
de maio de 1979, tornando-se um grande 
celeiro das manifestações do Espírito. A 
partir daí, a RCC foi se expandindo para 
os demais municípios. 

Atualmente, existem 153 grupos de 
oração a serviço da Igreja, que realizam um 
trabalho de evangelização com crianças e 
adultos. Por meio de reuniões, retiros e 
formações eles levam os fiéis ao encontro 
pessoal com Cristo e, a partir daí, buscam 
a conversão de vida. Tudo isso com a res-
ponsabilidade de professar a fé católica, 
acolhendo e proclamando a verdade sobre 
Cristo, sobre a Igreja e sobre o homem, em 
obediência ao Magistério da Igreja, que 
autenticamente a interpreta.

Para celebrar o Jubileu de Ouro fo-
ram preparados vários eventos dentre 
eles o Congresso Diocesano, que acon-
tece nos dias 11 e 12 de novembro na 
cidade de Mongaguá: “Vamos realizar 
uma grande festa, esperamos todos os 
carismáticos da nossa Diocese. Afinal de 
contas São João Paulo II desejou "vida 
longa aos carismáticos", declarou a pre-
sidente do Conselho Diocesano, Eliane 
Alves Correia dos Santos. 

Para saber mais da programação 
do Jubileu de Ouro da RCC basta aces-
sar o portal do movimento na Diocese: 
http://rccsantos.com.br

(Colaboração: Andressa Costa, jornalista e 
consagrada da Comunidade Católica Pantokrator)

AVIV reúne família Vicentina
Cerca de 3 mil membros da Socieda-

de de São Vicente de Paulo (SSVP) do 
Estado de São Paulo participaram do 
AVIV - Avivamento Vicentino, no dia 6 
de agosto, no Ginásio Arena, em Santos. 
O evento tem por objetivo reunir os con-
frades, as consócias e as pessoas assisti-
das pela Entidade para a celebração da 
santa missa, partilha e confraternização. 

D. Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo 
Diocesano de Santos, esteve no evento e 
falou aos participantes : “É uma grande 
alegria e graça de Deus receber em nossa 
Diocese este encontro de “avivamento 
Vicentino”. É uma grande alegria ver 
tantos cristãos reunidos aqui hoje para 
avivar esse valor fundamental do evan-
gelho, que é o amor aos pobres, neste 
ano em que celebramos também os 400 
anos do carisma vicentino, suscitado na 
Igreja através de Francisco Ozanan. O 
Papa Francisco tem chamado a atenção 
da nossa Igreja para que viva esse valor 
fundamental do Evangelho e seja real-

mente uma Igreja pobre e para os pobres. 
O Carisma Vicentino é um carisma que 
testemunha a cada momento esta re-
alidade e este valor. Neste dia em que 
celebramos a Transfiguração do Senhor, 
esta festa que nos fala da glória de Cristo, 
recordamos que também participamos 
dessa glória e a nossa vida deve ser uma 
luz para todos. E o amor aos pobres é 
uma luz intensa de esperança para o 
mundo”.

A Sociedade de São vicente de Paulo 
(SSVP) é uma organização civil de leigos, 
homens e mulheres, dedicada ao trabalho 
cristão de Caridade. Foi fundada em 24 de 
abril de 1833, em Paris, na França, com o 
objetivo de aliviar o sofrimento das pes-
soas vulneráveis e fortalecer a fé de seus 
memebros. Em seu trabalho caritativo 
auxilia cerca de 30 milhões de pessoas, 
por meio da dedicação de cerca de 700 
mil voluntários. Existem cerca de 20 mil 
Conferências no Brasil, que reúnem apro-
ximadamente 153 mil voluntários. 

D. Tarcísio destaca a atualidade do Carisma Vicentino para iluminar o valor evangélico do amor aos pobres

O Conselho Gestor do Fundo Dio-
cesano de Solidariedade aprovou os 
projetos que receberão os recursos da 
Coleta da Solidariedade (Campanha da 
Fraternidade 2017), segundo a temática 
do Meio Ambiente: Biomas e defesa da 
Vida. São eles:

1 - Povos dos Mangues-Alimen-
tos de Origem. Proponente: Instituto 
Maramar/Santos. Valor aprovado: R$ 
2.640,00 (Parcial).

2 - Aquisição de Contentores de Lixo. Pro-
ponente: Paróquia S. Judas Tadeu/Cubatão. 
Valor aprovado: R$ 1.322,48 (Total).

3 - Projeto Óleo Noel. Proponente: André 
Nascimento - Paróquia S. Tiago/Santos. 
Valor aprovado: R$ 3.000,00 (Parcial).

4 - Projeto: Abelhas Nativas na Escola 
– Proposta de Educação Ambiental por 
meio da Meliponicultura. Proponen-
te: Gláucio Campanatti - Par. N. S. de 
Fátima e Santo Amaro/Guarujá. Valor 
aprovado: R$ 4.350,00 (Parcial). 

5 - Alimentar-se Bem (Segunda fase). 
Proponente: Vera Lúcia – Par. N. S. Das 
Graças/- Guarujá. Valor aprovado: R$ 
2.500,00 (Parcial).

6 – Pesquisa Perfil da Cobertura Sani-
tária, Hábitos Alimentares e Morbidade 
Referida dos Moradores Católicos da Re-
gião Metropolitana da BS. Proponente: 
Mônica Lourenço das Neves/Unisantos. 
Valor aprovado: R$ 4.800,00 (Total).

7 - Muda Santos. Preservando e 
Cultivando o Bioma da Mata Atlântica. 
Proponente: Thelma - Paróquia Nossa  
Senhora do Carmo/Santos. Valor apro-
vado: R$ 1.600,00 (Parcial).

8 - Captação da Água da Chuva. Pro-
ponente: Pe João Chungath - Par. N. S. 
Aparecida/Santos. Valor aprovado: R$ 

Conselho Gestor aprova 
projetos sobre a CF 2017

3.000,00 (Parcial).
9 - Projeto Cidadania Empreendedora: O 

Despertar da Consciência Coletiva/Projeto 
Horta Solidária. Proponentes: Prof. Adriana 
Florentino de Souza, Prof. Dalva Mendes 
Fernandes, Adriana Stucchi, Michele Uemu-
ra, Rosangela Ballego Campanhã – Unisan-
tos. Valor aprovado: R$ 5.000,00 (Parcial)

10 - Plantas Alimentícias Não-Con-
vencionais. Proponente: Syllis Flávia 
Bezerra-Ecophalt/PG.   Valor aprovado: 
R$ 4.160,00 (Parcial). 

11 - Semear e Plantar. Proponente: 
Pe. Luiz Carlos dos Passos/Abens - As-
sociação Beneficente Nossa Senhora de 
Guadalupe/Santos. Valor aprovado: R$ 
4.000,00 (Parcial).

Fazem parte do Conselho Gestor: D. 
Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo Dio-
cesano de Santos; Pe. Valdeci João dos 
Santos, Vigário Episcopal para a Dimensão 
Social da Evangelização; Pe. Elcio antnoi 
Ramos, Vigário Geral; Pe. José Raimundo, 
Ecônomo da Diocese; Pe. Lucas Alves, 
Coordenador Diocesano de Pastoral; e os 
leigos Márcia e Carlos Prol (Coordenado-
res diocesanos da CF) e Anjela Reis.

Alunas do projeto Alimentar-se Bem (Primeira Fase/
CF 2016) na Casa da Pastoral da Criança, no Guarujá

Divulgação

Diversos momentos da celebração do Jubileu em Roma: uma grande festa

RCC
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Celebrar a Família como uma luz para a sociedade
Fotos Chico Surian/Comissão Vida e Família

De 12  a 24 de agosto, as pa-
róquias da Diocese de Santos 
realizaram uma série de eventos 
para celebrar a Semana Nacio-
nal da Família, que este ano 
teve como tema “Família, uma 
luz para a vida em sociedade”. 
Além das atividades paroquiais 
(missas, oração nas casas, via-
sacra nas ruas, caminhada, 
palestras), houve a Sessão So-
lene nas câmaras municipais 
em homenagem à família. Em 
algumas cidades, a sessão foi 
realizada na Igreja para acolher 
maior número de participantes. 
D. Tarcísio Scaramussa,SDB, 
Bispo Diocesano de Santos, foi 
o orador oficial das sessões, que 
contou com a participação de 
representantes do Legislativo, 
Executivo e em algumas de 
membros de outras denomina-
ções religiosas. Da Comissão 
Vida e Família participaram Pe. 
José Myalil Paul (Assessor Ecle-
siástico) e o Casal Coordenador 
Irene e Antonio Cantalice. A 
missa de abertura foi realizada 
na Igreja Nossa Senhora do Ro-
sário de Pompéia, em Santos, no 
dia 12, e teve a participação de 
agentes das diversas pastorais, 
serviços e movimentos da Pas-
toral Familiar.

Confira os álbuns completos  
das sessões solenes nas Câma-
ras no endereço eletrônico: 
facebook/diocesedesantos

Sessão da Câmara em Bertioga (Riviera S. Lourenço)

Sessão em Peruíbe (Igreja S. José operário/Caraguava)

Sessão da Câmara em Cubatão

Sessão da Câmara em Guarujá Sessão da Câmara em Itanhaém (Igreja N. Sra. de Sion)
Sessão da Câmara de São vicente

Reflexão sobre a família nas casas

Via-Sacra da Família pelas ruas do Embaré/Santos

Caminhada da Família em Praia Grande

Missa de abertura na Igreja da Pompéia

Missa de abertura na Igreja da Pompéia

Missa de abertura na Igreja da Pompéia

Missa de abertura da Semana da Família na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

Apresentação teatral dos Jovens Sarados na Câmara de Mongaguá: desafios da vida familiar

Sessão na Câmara de Praia Grande

Sessão na Câmara de Santos
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Literatura Profética 
Pós-Exílica

Animação Bíblica

Festa de N. Sra. das Dores  
(Paróquia Cristo Rei -SV)

Tema: “Maria, Mãe da Esperança”
12/9 - 1 Dia - 19h30 - Missa.
13/9 - 19h30 -  Missa.
15/9 - Festa de N. S. das Dores - Procissão saindo da Rua 

Tapuias, 239, às 19h30, e logo após Missa Solene.

O Tríduo será realizado na Capela Nossa Senho-
ra das Dores - Rua Indaiatuba, 136 - Parque São 

Vicente - SV. (13)3561-2271.

De 18 a 20 de agosto, representantes 
das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 
do Estado de São Paulo estiveram reunidas 
para planejamento do 14º (Intereclesial e 
atividades do Regional Sul 1. O encontro foi 
realizado na  paróquia São João Evangelista, 
na Cidade Náutica, em São Vicente, com a 
assessoria do Padre Félix Manoel dos Santos 
(Diocese de Santos) e Padre Severino (Dioce-
se de Lins). No domingo pela manhã houve a 
Santa Missa presidida pelo Bispo Diocesano 
D. Tarcísio Scaramussa,SDB.

A seguir, a Carta emitida pelos partici-
pantes ao final do encontro:

“Depôs poderosos de seus tronos, 
e a humildes exaltou.”

Neste final de semana, de 18 a 20 de 
agosto, o Trem das CEBs CNBB Sul1 rumo 
ao 14º Intereclesial - com o tema “CEBs e os 
Desafios no Mundo Urbano” -, esteve na Es-
tação Paróquia São João Evangelista, Cidade 
Náutica, São Vicente. Representantes dos 
regionais foram chegando e trazendo consigo 
suas bagagens de saberes e muita alegria para 
partilhar, sendo recebidos pelas famílias das 
comunidades com muito amor.

No sábado, dentro do processo de reorga-
nização e da construção de nossa mensagem, 
demos continuidade ao momento de formação, 
com a partilha de Mauro Kano, que a cada 
passo nos abre horizontes que nos compromete 
com as mudanças e com as exigências que ao 
longo do nosso caminhar, nos leva ao testemu-
nho e as práticas de Jesus de Nazaré.

Construímos nosso calendário 2018, 
planejamos nosso encontro de delegados/
as e suplentes, a ocorrer em Jales,  16/17 de 
setembro, e fizemos a partilha dos regionais. 
À noite, em momento de convivência com 
a comunidade que nos acolheu, tivemos a 
Noite Cultural, com apresentação do Grupo 
de Capoeira Compasso. Silvia Maria de An-
drade Macedo, da Diocese de São José dos 
Campos, foi oficializada representante das 
Comunidades Eclesiais de Base do Sul I, para 
os próximos 8 anos, na Ampliada Nacional 
das CEBs.

 Domingo celebramos com Dom Tarcisio 
Scaramussa, Bispo da Diocese de Santos. A 
seguir tivemos um forte momento de forma-
ção e oração, com Irmã Penha Carpanedo, 
Leitura Orante da Bíblia, texto sobre o povo 
de Deus no Antigo Testamento, na libertação 
de Israel rumo à “Terra Prometida” onde cor-
re leite e mel; vivenciamos “a espiritualidade 
libertadora do Êxodo, a coragem profética 
do anúncio e da denúncia, a simplicidade 
da comunicação com o Pai no cotidiano da 
vida, na contemplação de toda a natureza, 
cuidando especialmente dos excluídos e 
excluídas de seu tempo”.

Carta da Colegiada das CEBs
do Estado de São Paulo

Diante de tantos sinais de morte e re-
trocessos sociais e políticos - sendo que as 
CEBs fundamentam-se na Palavra de Deus, 
no projeto do Ressuscitado, nos documentos 
da Igreja -, reafirmamos uma espiritualidade 
inserida na vida dos pobres, marcada pela 
experiência de Deus, buscando a libertação 
da pessoa, da história e de toda a Criação, 
pois corre em nossas veias a resistência 
apocalíptica, a esperança que não se abate 
nas crises e nas contradições da história. 
Na Festa da Assunção de Nossa Senhora, 
pedimos sua intercessão e que, como nas 
primeiras comunidades, caminhe conosco e 
seja nosso exemplo de discípula  missionária 
de seu filho Jesus.

 CEBs CNBB Sul 1 - São Vicente, 20 de agosto 
de 2017

Procissão das Oferendas: a vida ofertada

Maria nos ensina o segredo do discipulado 

Pe. Felix, D. Tarcísio  e Pe. Severino

Colegiada reafirma a espiritualidade inserida na vida dos pobres, marcada pela experiência de Deus, buscando a 
libertação da pessoa, da história e de toda a Criação

Fotos Chico Surian

Com a queda do império ba-
bilônico pelos exércitos da Média 
e da Pérsia, por volta do século V, 
por volta do ano de 538 a.C. dá-se 
o édito de Ciro. Este docu-mento 
devolve aos cativos no exílio a liber-
dade para voltarem à sua terra e lá 
reconstruir Jerusalém e o Templo, 
um novo êxodo tem início.

Os profetas desse período serão 
grandes motivadores, aqueles que 
farão a animação de todo povo. 
Pode-se dizer, serão os grandes 
propagandistas da reconstrução e 
restauração de Israel, agora sobre 
a orientação dos sacerdotes do 
Templo, instaurando assim um 
estado teocrático.

Nesse processo de instauração 
da teocracia fica claro o aspecto 
em que a pa-lavra de Deus vai se 
identificar com as leis do culto, à 
pureza e à santidade. Assim temos 
um deslocamento da função políti-
ca do rei para o sumo-sacerdote, um 
processo longo e cheio de conflitos.

Mas, esse novo êxodo, a li-
berdade para voltar e reconstruir 
Jerusalém e seus muros faz parte 
de um plano estratégico do impé-
rio persa. Jerusalém é um enclave 
políti-co-militar colocado em 
meio à rota que vai do Egito até 
a Pérsia, essa pretensa liberdade 
é a custa de pesados impostos 
e tributos e uma fortaleza para 
impedir o ataque dos egíp-cios e 
posteriormente a invasão grega.

Outro problema social decor-
rente deste novo êxodo, é o confli-
to com o povo da terra, os rema-
nescentes pobres que ficaram na 
Judéia por ocasião do exílio. Esses 
já haviam se organizado conforme 
a tradição tribal dos clãs, e tentam 
manter a terra de forma descen-
tralizada e produtiva.

Porém, nenhum dos profetas 
do pós-exílio falará em favor desta 
minoria (a maioria da população) 
que ficaram na terra. Falarão aos 
que vieram da deportação como o 
“pequeno resto” de Israel a quem o 
Senhor restituiu o Templo e a terra.

Estes profetas estão em linha 
com o Livro de Esdras e Neemias, 
vivem o mesmo momento histó-
rico. Será de bom entendimento 
lê-los à luz desses livros.

Boa leitura a todos!

Tema: Espiritualidade e Zelo: 
“Assim na Terra como no Céu”

Nosso Bispo Diocesano, Dom Tar-
císio Scaramussa,SDB, e a Codipal 
(Comissão Diocesana de Pastoral Li-
túrgica) tem a alegria de convidar você 
e sua Equipe para participar do 44º 
encontro de formação litúrgica, que 
este ano terá a assessoria do Padre 
João Carlos Almeida (Pe Joãozinho, 
SCJ) 

Data: 22/9 (Sexta-feira) - das 19h30 
às 22h; e 

23/9 (Sábado) - das 8h às 13h.  
Local: Salão de Festa da Igreja 

Imaculado Coração de Maria. Entrada 

Inscrições para
o Curso de 

Liturgia  2017

pela Rua: Dr. Antonio Bento, 123 Vila 
Matias – Santos. 

Obs: Realize a inscrição, enviando a 
Ficha  preenchida  até o dia 5/9/17, para 
a Paróquia Nossa Senhora do Rosário-
Catedral, sito a Praça José Bonifácio 
S/N - CEP 11013-190 - Santos-SP - Tel: 
(13) 3232-4593.

A taxa de inscrição é R$ 45,00 (qua-
renta e cinco reais), incluindo a Apostila. 

Qualquer dúvida ou informações, 
entrar em contato através do email: 

codipaldiocesedesantos@gmail.com 
A/C Laudeni, ou WhatsApp Laudeni 
(013) 99194-8907, Valdelice  (013) 
99138-3241.

Exaltação da Santa Cruz -  
Par. Jesus Crucificado- Santos

Tríduo
13/9 - 14h30 - Grupo de Oração. Tema: Vitória da 

Misericórdia.
14/9 - 18h30 - Missa. Tema: A Misericórdia da Cruz.
15/9 - 18h30 - Missa. Tema: Nossa Senhora das 

Dores, Mãe da Misericórdia. Após a missa, teatro 
sobre a vida de Francisco de Assis.

16/9 - 18h30 - Missa.
17/9 - 8h - Missa e procissão pelas ruas do bairro. 

E Missa às 18h30.

Igreja Jesus Crucificado - Av. Rangel Pestana, 
397 - Jabaquara - Santos. 3223-2338.

Peregrinação da imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida – São Vicente
Em preparação à festa da Padroeira, a Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida, em São Vicente, estará 
realizando a Peregrinação da Imagem por todas as 
comunidades. Confira a programação:

21 a 26/8-- Imagem na Comunidade S. Pedro e 
S. Paulo

27/8 - 19h30 - Chegada da Imagem na Comunidade 
N. S. Aparecida. A Imagem permanece até dia 2/9.

2/9 - 17h - Chegada da Imagem na Comunidade N. 
Sra. de  Fátima e S. Teresa de Calcutá. A Imagem 
permanece até dia 9.

9/9 - 18h - Chegada da Imagem na Comunidade N. 
S. de Nazaré. A Imagem permanece até dia 16/9.

16/9 - 18h - Chegada da Imagem na Comunidade Frei 
Galvão. A Imagem permanece até dia 23.

24/9 - 8h - Chegada da Imagem na Comunidade São 
José Operário. A Imagem permanece até dia 30.

Dia 1/10 - 19h - Chegada da Imagem na Comunidade 
N. S. Aparecida e início da Novena.

De 1 a 11 - Novena em honra da Padroeira, com celebração 
às 19h na Matriz N. S. Aparecida.

Dia 12 - 16h - Procissão e Missa em louvor a N. Sra. 
Aparecida

End.: Igreja N. S. Aparecida - Praça N. Sra. Apa-
recida, s/nº - Vila Fátima/SV 

 - (13)3464-7392
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Círculo Bíblico: Palavra de Deus no centro da vida

Como parte da preparação para a Assem-
bleia Paroquial de Pastoral, as comunida-
de (de todos os cantos da Diocese) estão 
realizando os Círculos Bíblicos com seus 

diferentes grupos: crianças, jovens, famí-
lias, agentes de pastorais, catequistas... 

Que alegria ver o Povo de Deus se encon-
trando para ouvir e responder com alegria 

e generosidade aos apelos que o Senhor 
faz cada um, em suas diferentes realida-

des, mas para ser a mesma Igreja em saída, 
missionária, acolhedora, misericordiosa.

Fotos: acervo paróquias/Face
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Terço dos Homens
Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus - 

Santos
18 e 25 de setembro - 

20 horas

Atos da Chancelaria da Diocese de Santos - Nomeações e transferências
D. Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo 

Diocesano de Santos, em 1/9/2017 
nomeia:

- Reverendo Pe. Adil da Silva,CSS, 
Assessor Diocesano para a Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB) da Dioce-
se de Santos, no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Aluisio Antonio da 
Silva, Pároco da Paróquia São Tiago 
Apóstolo-SV, no período de seis (6) anos.

- Reverendo Pe. Lucas Alves da Silva, 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida-Santos, no período de seis (6) anos.

- Reverendo Pe. João Chungath, Páro-
co da Paróquia Nossa Senhora da Lapa-
Cubatão, no período de seis (6) anos.

- Diácono Luiz Carlos Nunes de San-
tana, Assessor Diocesano para as Novas 
comunidades da Diocese de Santos, no 
período de três (3) anos.

-Diácono José Marques do Amaral 
Guerra (Diretor Geral); Sr. Walter Ro-
drigues Gonçalves (Vice Diretor Geral) 
da APASEM - Associação Promocional 
de Assistência Social Estrela do Mar, no 
período de três (3) anos.

- Diácono Bruno Sina, Assessor 
Diocesano para a Cártias da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- Pe. Antonio Baldan Casal (Presiden-
te); Pe. Eniroque Ballerini (Secretário); 
Pe. Renan Fonseca e Censi (Tesoureiro), 
membros do Fundo Diocesano de Manu-
tenção do clero-FDMC, para o período de 
quatro (4) anos. 

- Reverendo Padre José Fernandes 
da Silva, Vigário Paroquial na Paróquia 
nossa Senhora do Perpétuo Socorro-SV, 
até mandar o contrário.

- Reverendo Pe. Tom Thomas An-
chnkandom, Vigário Paroquial na Pa-
róquia N. S. da Conceição-Itanhaém, até 
mandar o contrário.

- Reverendo Pe. Wilhelm Barbosa, Ad-
ministrador Paroquial na Paróquia São José 
de Anchieta-SV, até mandar o contrário.

- em 28/7/2017 - Reverendo Pe. Lucas 
Rodrigo da Silva,MI, Assessor Diocesano 
para a Pastoral da Saúde da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- em 4/7/2017 concede Uso de Or-
dens ao Revmo. Pe. João Luís Mancini, 
por um (1) ano.

Em 1/6/2017, D. Tarcísio Scaramus-
sa,SDB, Bispo Diocesano de Santos, 
nomeia:

- Diácono Acácio Fernandes Egas, 
Assessor Diocesano para os Bens Cul-
turais da Diocese de Santos, no período 
de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Antonio Paulo Fer-
reira de Castilho, Assessor Diocesano 
para a Pastoral da Educação e do Ensino 
Religioso da Diocese de Santos, no perí-
odo de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Claudio Scherer da 
Silva, Assessor Diocesano para a Pastoral 
Universitária da Diocese de Santos, no 
período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Renan Fonseca e 
Censi, Assessor Diocesano para os Mi-
nistros Extraordinários da Sagrada Co-
munhão (MESC) da Diocese de Santos, 
no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Elmiran Ferreira San-
tos, Assessor Diocesano para a Pastoral 
Missionária (COMIDI), Infância e Ado-
lescência Missionária (IAM) da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Elmiran Ferreira 
Santos, Assessor Diocesano para o Terço 
dos Homens da Diocese de Santos, no 
período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Julio Lopes Llarena, 
Assessor Diocesano para a Pastoral de 
Casais de Segunda União da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. José Myalil Paul, 
Assessor Diocesano para a Pastoral Fa-
miliar da Diocese de Santos, no período 
de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Fernando Gross, As-
sessor Diocesano para a Pastoral Voca-
cional da Diocese de Santos, no período 
de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Fernando Gross, 
Assistente Eclesiástico (Conselheiro 
Espiritual) para a Equipe de Nossa Se-
nhora – Setor A da Diocese de Santos, 
no período de três (3) anos.

- Reverendo Frei Lino de Oliveira,OC, 
Assistente Eclesiástico (Conselheiro 
Espiritual) para a Equipe de Nossa Se-
nhora – Setor B da Diocese de Santos, 
no período de três (3) anos.

- Reverendo Frei Lino de Oliveira,OC, 
Assistente Eclesiástico (Conselheiro Es-
piritual) para a Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo da Diocese de Santos, 
no período de três (3) anos.

- Reverendo Frei Lino de Oliveira,OC, 
Assistente Eclesiástico (Conselheiro 
Espiritual) para a Irmandade de Nossa 
Senhora da Boa Morte da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Luiz Carlos dos Pas-
sos, Assistente Eclesiástico (Conselheiro 
Espiritual) para a Irmandade de Nossa 
Senhora da Conceição da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Francisco José Gre-
co, Assistente Eclesiástico (Conselheiro 
Espiritual) para a Irmandade de São Be-
nedito da Diocese de Santos, no período 
de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Elcio Antonio Ra-
mos, Assistente Eclesiástico (Conse-
lheiro Espiritual) para a Irmandade do 
Senhor dos Passos da Diocese de Santos, 
no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. João Chungath, 
Assistente Eclesiástico (Conselheiro 
Espiritual) para o Encontro Matrimo-
nial Mundial da Diocese de Santos, no 
período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Antonio Alberto 
Finotti, Assistente Eclesiástico (Conse-
lheiro Espiritual) para o Apostolado da 
Oração da Diocese de Santos, no período 
de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Antonio Alberto 
Finotti, Assistente Eclesiástico (Conse-
lheiro Espiritual) para a Congregação 
Mariana da Diocese de Santos, no perí-
odo de três (3) anos.

- Reverendo Frei João Pereira Lo-
pes,OFM, Assistente Eclesiástico (Con-
selheiro Espiritual) para a Ordem Fran-

ciscana Secular (Valongo) da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- Reverendo Frei Francisco Erlânio 
Ribeiro,OFMCap, Assistente Eclesiástico 
(Conselheiro Espiritual) para a  Ordem 
Franciscana Secular Fraternidade do 
Embaré da Diocese de Santos, no perío-
do de três (3) anos.

- Nomeia para a Comissão de Pas-
toral Presbiteral da Diocese de Santos 
os seguintes membros: Pe. Alexander 
Marques da Silva (Coordenador e Re-
presentante); Pe. Renan Fonseca e Censi 
(Vice-coordenador e 1º Delegado); Pe. 
Silvio Luis dos Santos (2º Delegado), no 
período de três (3) anos.

- Nomeia Pe. Alexander Marques da 
Silva, Representante Diocesano para a 
Comissão Regional de Presbíteros da 
Diocese de Santos, no período de três 
(3) anos.

- Reverendo Pe. Jean-Claude Grive-
au, Assessor Diocesano para a Pastoral 
Indígena da Diocese de Santos, no perí-
odo de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Claudenil Moraes da 
Silva, Assessor Diocesano para a Pasto-
ral da Liturgia da Diocese de Santos, no 
período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Claudenil Moraes da 
Silva, Assessor Diocesano para a Pastoral 
da Mulher Marginalizada da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Javier Mateo Arana, 
Assessor Diocesano para a Pastoral da 
Sobriedade da Diocese de Santos, no 
período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Valdeci João dos 
Santos, Assessor Diocesano para a Pas-
toral da DST/AIDS da Diocese de Santos, 
no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Valdeci João dos 
Santos, Assessor Diocesano para a 
Campanha da Fraternidade da Diocese 
de Santos, no período de três (3) anos.

- Reverendo Pe. Samuel Fonseca 
Torres,CS, Assessor Diocesano para a 
Pastoral dos Pescadores da Diocese de 
Santos, no período de três (3) anos.

- Concede ao Reverendo Pe. Dr. 
Ricardo de Barros Marques, Vigário 
Judicial Adjunto da Diocese de Santos, 
dentro do que lhe confere o Código de 
Direito Canônico, DELEGAÇÃO GE-
RAL para dispensar os impedimentos 
matrimoniais e licença para casamento 
religioso de pessoa divorciada, até man-
dar o contrário.

Decreto de Dedicação da Zona 
Noroeste, de Santos, a Nossa Se-
nhora de Fátima: “Aos que este nosso 
Decreto virem, saudação, paz e bênção 
no Senhor! Considerando que a Zona 
Noroeste na cidade de Santos tem uma 
história de devoção que remonta aos idos 
de 1920, qunado portugueses que residiam 
no bairro Chico de Paula ou nele tinham 
sitios, consturíram uma igreja com o 
título de Nossa Senhora deFátima que, 
posteriormente, foi constuída como matriz 
paroquial; Considerando a devoçãodo 
povo que, juntamente com representantes 
públicos, solicitaram a dedicação da Zona 
noroeste a Nossa Senhora de Fátima; 

Considerando o proveito espiritual e evan-
gelizador que este acontecimento pode 
gerar; Dedicamos, através deste decreto, 
a Zona Noroeste da cidade de Santos a 
Nossa Senhora de Fátima.

Santos, 15 de agosto de 2017 - Soleni-
dade da Assunção da Virgem Maria. D. 
Tarcísio Scaramussa, Bispo Diocesano 
de Santos. Pe. Vagner de Souza Argolo, 
Chanceler do Bispado. Prot. n. 247, Livro 
“D”, Fls.: 083.

Esses decretos são assinados por 
D. Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo 
Diocesano de Santos, e Pe. Vagner de 
Souza Argolo, Chanceler do Bispado, 
e encontram-se arquivados nos livros 
protocolares da Chancelaria na Cúria 
Diocesana de Santos. A íntegra dos 
decretos também pode ser consultada 
no site www.diocesedesantos.com.br

Missas de posses 
dos novos párocos

3 de setembro - 19h - Pe. João Chungath assume 
como Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Lapa/
Cubatão durante missa presidida por D. Tarcísio 
Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos.

16 de setembro - 19h30 - Pe. Lucas Alves assume 
como Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida/
Santos durante missa presidida por D. Tarcísio Sca-
ramussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos.

17 de setembro - 10h - Pe. Aluisio Antonio assume 
como Pároco da Paróquia S. Tiago Apóstolo/Santos 
durante missa presidida por D. Tarcísio Scaramus-
sa,SDB, Bispo Diocesano de Santos.

Inscrições para o curso diocesano 
do segundo semestre, de 15 a 17/9, 
com o tema “Oficinas práticas 
para grupos de jovens 2/Música 
e Animação Pastoral”.

Local: Creche Ancilla Domini. 
Rua Pe. Visconte, 12, Embaré, Santos.

Início: 19h do dia 15/9.
Término: Após o almoço de do-

mingo, dia 17.
Taxa de inscrição: R$50,00.
Mais informações: (13) 98811-

9824. Saiba mais: https://pejoteiros-
santos.wordpress.com/2017/08/21/
inscricoes-abertas-para-curso-dio-
cesano/

Curso da PJ
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Novos estudantes do Ensino Médio  
iniciam no Programa de Educação Científica

Estudantes integram o Programa de Iniciação Científica e o Programa Caça Talentos Júnior

Mais de 100 estudantes de escolas 
de ensino médio da região receberam, 
no dia 15 de agosto, as boas-vindas 
de seus orientadores e dos dirigentes 
do Instituto de Pesquisas Científicas 
e Tecnológicas (Ipeci).  O Programa 
de Educação Científica para o Ensino 
Médio iniciou o semestre com novas 
turmas do Programa de Iniciação 
Científica para o Ensino Médio e 
Programa Caça Talentos Júnior. 

Diretora do Ipeci, a professora 
doutora Adriana Florentino de Souza 
conta que o programa desperta 
talentos e aproxima os jovens da 
academia. “Com o conhecimento 
sobre o universo da pesquisa, eles 
encontram caminhos e vislumbram 
um futuro profissional”, ressalta.

EXPECTATIVA – O estudante 
Arthur Mauá Martins, do Colégio São 
José, está no projeto que vai estudar 
o desenvolvimento de cosmético 

contendo hibisco (botóx natural) 
para pele e cabelo, sob orientação do 
professor doutor Túlio Nakazato da 
Cunha. Para ele, estar na UniSantos 
é a oportunidade de vivenciar 
novas experiências, de colocar o 
conhecimento em prática, utilizando 
recursos que a escola não possui. 

Iasmyn D’avilla da Silva, da Escola 
Estadual Marquês de São Vicente, 
conta que nunca havia entrado em 
uma universidade e gostou muito 
do que já conheceu em termos de 
infraestrutura. Ela está em um projeto 
na área de geofísica, orientado pelo 
professor doutor Oleg Bokhonok, 
que tem como uma das vertentes 
a prospecção/exploração de óleo, 
petróleo e gás. Optou por este 
caminho pelo desejo de conhecer 
mais sobre as questões do petróleo, 
da água e as questões ambientais na 
região.

UniSantos e Prefeitura renovam convênio 
para o funcionamento do Estação Bistrô

A UniSantos e a 
Prefeitura Municipal 
de Santos renovaram 
o contrato de 
funcionamento do 

restaurante-escola Estação Bistrô, no 
dia 17 de agosto, no próprio local, na 
antiga Estação do Valongo, no Centro 
de Santos. A parceria, que teve início 
em 2012, já possibilitou a qualificação 
profissional e a inserção no mercado 
de trabalho de dezenas de jovens 
em situação de vulnerabilidade 
social. Além do gerenciamento, a 
Universidade é responsável pela 
formação desses jovens por meio dos 
cursos de Gastronomia e Nutrição.

Para o reitor, professor mestre 
Marcos Medina Leite, fazer parte 
do projeto é gratificante e vai ao 
encontro da identidade da UniSantos, 

única no litoral do Estado de São 
Paulo reconhecida e qualificada 
como Instituição Comunitária de 
Educação Superior, reconhecida 
pelo Lei no 12.881/2013. Já para o 
prefeito de Santos, Paulo Alexandre 
Barbosa, este tipo de projeto é muito 
importante para Cidade, pois além 
de capacitar as pessoas, ele também 
acaba gerando emprego.

PARCERIA - Durante o evento, 
também foi apresentado uma nova 
parceria envolvendo o restaurante-
escola Estação Bistrô e a rede hoteleira 
AccorHotels, que garante entrevista 
prioritária aos alunos do projeto. 
Idealizador da causa, o vereador 
Bruno Orlandi disse que a ideia desta 
parceria tem como proposito principal 
a inserção dos alunos do restaurante-
escola Estação Bistrô. 

Autoridades, 
docentes e 
alunos do 
restaurante-
escola 
comemoram a 
renovação da 
parceria

Entre os dias 28 de agosto e 13 de se-
tembro estarão abertas as inscrições para 
o concurso de bolsas voltado aos alunos 
que vão cursar do 3º ano do Ensino Fun-
damental ao 3º ano do Ensino Médio em 
2018. As provas serão realizadas nos dias 
15 de setembro, às 14h30, para o Ensino 
Médio, e 16 de setembro, às 9 horas, para 
o Ensino Fundamental. 

Os interessados podem se inscrever 
pelo portal www.liceusantista.com.br ou 
diretamente na secretaria da escola (Av. 
Francisco Glicério, 642, em Santos), de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, 
e aos sábados, das 8h às 11h. O concurso 
não é válido para alunos que já estudam 
no Liceu Santista.

 Os descontos a serem concedidos 
conforme a classifi cação geral do can-
didato podem chegar a 100%, sobre os 
valores da anuidade escolar de 2018, 
excetuado o valor da matrícula. A prova 
conterá questões de Língua Portuguesa, 
Matemática, Inglês e Humanas, além 
de uma redação a partir do 6º ano do 
Ensino Fundamental.

Semana da Família
Alunos da Educação Infantil e do 

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
participaram da Semana da Família, 
comemorada entre os dias 14 e 18 de 
agosto, realizando tarefas voltadas à 
importância da família como multipli-

cadora de ações solidárias. 
O tema "Aquecer o próximo começa 

por vocês" foi a inspiração para que as 
famílias produzissem um rótulo para no-
velos de lã incluindo uma frase associada 
ao ser solidário. Com muita criatividade, 
centenas de coloridos novelos expres-
savam a bondade para com o outro e a 
alegria da partilha.

Todos os novelos arrecadados foram 
entregues ao projeto "Vamos Tricotar?', 
grupo voluntário formado por vovós 
que confeccionam peças em tricô e que 
são doadas para instituições atendidas 
pelo Liceu Santista. Desde 2004, foram 
milhares de de casaquinhos, gorros, 
mantas, cachecois e o que mais puder ser 
feito para agasalhar crianças, adultos e 
idosos que vivem em orfanatos e asilos 
ou internados em hospitais da região.

Liceu Santista abre inscrições 
para o concurso de bolsas 2018
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Santos recebe o Núncio Apostólico 

para os festejos da Padroeira

Chico Surian
Começou no domingo (27) 

os festejos de Nossa Senhora 
do Monte Serrat, padroeira da 
cidade de Santos. A celebração 
religiosa teve início com a missa 
no Santuário no alto do Monte, 
às 16h. Na sequência, a imagem 
desceu os 412 degraus em pro-
cissão até a Catedral, onde, foi recebida 
por Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, 
Bispo Diocesano de Santos, seguindo-se 
a celebração da Santa Missa. Até o dia 8 
ocorrerão, diariamente, três celebrações 
(9h, 17h e 19h), além da récita do Rosário 
(meio dia), com a participação das paró-
quias, entidades, movimentos, pastorais 
e colégios católicos da cidade.

No dia 8, Dia da Padroeira, a missa 
solene, às 9h30, será presidida pelo Nún-
cio Apostólico, Dom Giovanni D'Aniello, 
que é o representante do Papa Francisco 
no Brasil. Ele aceitou o convite por Dom 
Tarcísio para participar dos festejos: “Será 
um momento muito especial celebrarmos 
essa grande festa de fé, que mobiliza os 
santistas praticamente desde a fundação 
da Cidade, com a presença de Dom Gio-
vanni, comemorando também um ano de 
canonização de Madre Teresa de Calcutá 
(4/9/2016)”, salienta Dom Tarcísio.

Programação

2/9 - Sábado - 9h - Santa Missa. 12h - Reza do Rosário - 
Cactos e Toca de Assis. 14h - Celebração - Movimento da 
Mãe Rainha. 17h - Santa Missa. 19h - Missa e 4º Dia de 
Novena. Tema: Maria, humilde serva do Senhor. 

3/9 - Domingo - 9h - Santa Missa - Pe. Claudenil Moraes 
e Catequese. 12h - Reza do Santo Rosário - Catequese e 
Coroinhas. 14h - Celebração - Comunidade Pantokrator; 
16h - Santa Missa no Santuário. 19h - Missa e 5º Dia de 
Novena. Tema: Maria é fiel ao projeto de Deus. 

4/9 - Segunda-feira - 9h - Santa Missa. 12h - Reza do Santo 
Rosário - Irmandades; 14h - Celebração Cactus; 17h - 

Santa Missa. 19h - Missa e 6º Dia de Novena. Tema: Maria, 
mãe e modelo das famílias. Paróquias: São Benedito, São 
João Batista e São Jorge

5/9 - Terça-feira - 9h - Santa Missa. 12h - Reza do Santo 
Rosário - Grupo de Oração Santa Bakhita. 14h - Celebra-
ção - Colégios Coração de Maria e São José. 17h - Santa 
Missa. 19h - Missa e 7º Dia de Novena. Tema: Maria, 
auxílio de todos os cristãos. 

6/9/2017 - Quarta-feira - 9h - Santa Missa. 12h - Reza do 
Santo Rosário - Toca de Assis. 14h - Celebração - Volun-
tárias da Santa Casa de Santos e Beneficência Portuguesa. 
17h - Santa Missa. 19h - Missa e 8º Dia de Novena. Tema: 
Maria, missionária de Jesus Cristo. Paróquias: Pompéia, 
Nossa Senhora do Carmo e Sagrado Coração de Jesus.

7/9 - Quinta-feira - 9h - Santa Missa - Pe. Aluísio Antonio 
da Silva e Legião de Maria; 12h - Reza do Santo Rosário 
- Seminaristas do Seminário São José. 14h - Celebração 
Pastoral Familiar Centro I; 17h - Santa Missa - Pe. Silvio 
dos Santos e Renovação Carismática Católica

19h - Missa e 9º Dia de Novena. Tema: Maria, Mãe 
dos vocacionados. Seminário Diocesano São José

8/9 - Sexta-feira - Festa da Padroeira
Missas na Catedral:

7h - Santa Missa
9h30 - Missa Campal, em frente à Catedral, presidida por D. 

Giovanni D’Aniello, Núncio Apostólico do Brasil, Dom 
Tarcísio Scaramussa e Clero de Santos. Em seguida, 
acontecerá a procissão, conduzindo a imagem de 
Nossa Senhora até o Paço Municipal de Santos, 
onde haverá Renovação da Consagração da 
Cidade a Nossa Senhora do Monte Serrat, e em 
seguida, retornando para o Santuário.

Missas no Santuário:
10h - Santa Missa - Pe. Claudio da Conceição
16h - Missa Campal - Dom Tarcísio Scaramussa
19h – Missa de Encerramento.

Rosângela Resende

Diáconos festejam S. Lourenço
Chico Surian

Religiosos celebram no Carmelo

No dia 19 de agosto, D. Tarcísio Scaramussa,S-
DB, Bispo Diocesano de Santos, presidiu a missa no 
Carmelo São José e da Virgem Mãe de Deus (Irmãs 
Carmelitas Descalças), em Santos. Cocelebraram Pe. 
Claudio Scherer (Paróquia Imaculado Coração de 
Maria/Santos), Pe. Adil da Silva, CSS (Paróquia Santo 
Antonio). Participaram da celebração religiosas de 
diversas congregações que atuam na Diocese. A 
celebração fez parte do encontro pelo Dia dos Reli-

giosos, que acontece todos os anos, para comemorar 
o Mês Vocacional. 

Na ocasião foi eleita a nova Diretoria da Confe-
rênciados Religiosos do Brasil - Seção Santos, assim 
composta: Coordenador: Pe. Adil da Silva,CSS. Vice-
Coordenadora: Ir. Rosângela Ferreira (Claretiana). 
Secretária: Ir. Isabel Cristina da Silva (Passionista). 
Tesoureira: Ir. Cecília Rosa Louvato (Pasisonista). 
Vice-tesoureira: Ir. Irene Miguel (Irmãs de S. José).

Chico Surian

No dia 10 de agosto, D. Tarcísio Scara-
mussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos, 
presidiu a missa na Catedral de Santos em 
honra a S. Lourenço Mártir, Padroeiro dos 
Diáconos. A celebração reuniu os Diáconos 
Permanentes da Diocese, juntamente com 
seus familiares. Na homilia, D. Tarcísio 
destacou o valor da Diaconia para a vida 
da Igreja: “Neste dia, vamos celebrar a Dia-

conia, pedir a Deus por todos os diáconos 
de nossa Diocese, para que o Senhor os 
confirme na fé, na disposição ao serviço e 
na entrega de vida e para que cresça essa 
consciência de serviço ao Evangelho, ao 
serviço da Igreja, a todo o Povo de Deus... 
Tudo o que fazemos na Igreja é serviço, 
e todo esse serviço é para fazer crescer o 
Evangelho, a Comunidade, a vida”.

Descida da imagem de N. Sra. do 
Monte Serrat. ao lado:  A Imagem 

fica na Catedral até dia 8/9


