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Nossa Senhora Estrela do Mar

Diocese de Santos se prepara para participar
da Jornada Mundial da Juventude

Mensagem do
Pontifício Conselho
da Pastoral para os
Migrantes e Itinerantes para o dia 8 de
julho de 2012
P. 3

Ano da Fé
e a missão
nos dias
de hoje
Em sua mensagem, Dom
Jacyr Francisco Braido, bispo diocesesano de Santos,
destaca a importância para
cada cristão do Ano da Fé,
convocado pelo Papa Bento
XVI e reaﬁrma: “Queremos
celebrar este ANO DA FÉ
de forma digna e fecunda.
Deverá intensiﬁcar a reﬂexão sobre a fé, para ajudar
todos os crentes em Cristo a
tornarem-se mais conscientes e revigorarem sua adesão
ao Evangelho, sobretudo,
num momento de profunda
mudança como este que a
humanidade está vivendo”.
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‘Chegou’
mais uma
religião em
Santos?
Em sua coluna “Qual é
a Dúvida” Padre Caetano
Rizzi, Vigário Judicial da
Diocese de Santos, esclarece recente mal entendido causado por panﬂeto
divulgado pela cidade e
adverte “o que vem por
invenção humana, com
propaganda enganadora,
não vem de Deus, portanto, não se deve seguir”.
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Festa e
devoção:
padroeiros
de julho
P. 11

Católica
UniSantos
abre
inscrições
para cursos
de PósGraduação
P. 8
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Falta um ano para
a Jornada Mundial da
Juventude (JMJ), que
acontecerá no Rio de
Janeiro, e a Diocese de
Santos já está se articulando para participar
desta grande festa. A
estimativa da Comissão
Diocesana da Juventude é de que cerca de
500 jovens da Baixada
participem da Jornada,
entre os dias 23 e 28 de
julho de 2013.
Para manter aquecido o espírito dos jovens
nessa Jornada a Comissão Juventude da
Diocese de Santos está
preparando diversas
atividades para o segundo semestre de 2012 e
início de 2013.
Conﬁra a agenda.

Agora nos
canais
4 net
e 40 UHF
TODOS OS
DOMINGOS, ÀS
11H15, A “VOZ DO
PASTOR” COM A
PARTICIPAÇÃO DO
BISPO DIOCESANO

DOM JACYR
FRANCISCO
BRAIDO
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IBGE divulga dados do censo 2010
De acordo com o Censo
Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), os católicos
permanecem sendo maioria,
embora haja uma maior diversidade religiosa da população
brasileira.

Carmelo quer iniciar Ordem
Carmelita Descalça Secular O Cristão e o

compromisso
político
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Rumo a Assembleia Diocesana da
Animação Bíblico-Catequética – 2012

A elaboração de um “Projeto de Iniciação à Vida Cristã de
Jovens e Adultos – I.V.C.ja!” para a nossa Diocese de Santos
deve ser o resultado de um grande trabalho de conscientização do assunto e participação de todas as forças vivas da
Igreja.
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Romaria Diocesana
ao Santuário
Nacional de Aparecida

Dia: 8 de agosto
MISSA ÀS 9H NO SANTUÁRIO
PRESIDIDA POR DOM JACYR
FRANCISCO BRAIDO.

Participe da caravana de sua paróquia!
Vamos rezar com Maria pela nossa Diocese!

Em julho, após a novena em louvor a Nossa
Senhora do Carmo, as
Irmãs se reunirão com
os fiéis para com eles
formarem o GOT (Grupo de Oração Teresiana), um grupo de oração
integrado ao carisma do

Carmelo Teresiano, a
ﬁm de que possam viver
a oração cristã em pequenas comunidades,
a exemplo das monjas.
Assim, será possível dar
início à criação da “Ordem Carmelita Descalça
Secular”. Saiba mais:

Para o cristão, viver o processo político
com dignidade é viver
o mandamento da caridade, como real serviço
ao “outro”. (...) é de fundamental importância
que entendamos que as
necessárias transformações da sociedade rumo
aos valores do Reino são
de nossa inteira responsabilidade a partir de
nossa fé, a partir da opção preferencial pelos
pobres.
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Coração de São Camilo de Lellis
passa pela cidade de Santos

Por ocasião das celebrações dos 90 anos da chegada
dos primeiros irmãos da Ordem de São Camilo de Léllis
ao Brasil (1922), a Relíquia
de São Camilo, o coração
do Santo, passará por várias
cidades brasileiras, onde os
Camilianos atuam. Ele chega
no dia Primeiro de Julho e
passa por Santos no dia 19,
na Paróquia Santa Cruz, sede
da Pastoral da Saúde, coordenada pelo padre Camiliano
Arcídio Favretto.
Para receber a Relíquia,
a Paróquia está com uma
programação especial e
todos estão convidados a
participar.
P. 11
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Ir. Henriqueta Barbosa Spinola
se prepara para missão no Haiti

Ir. Henriqueta, ao centro: nova jornada missionária
“Vai, minha irmã! Lá,
em tua nova missão, em tua
nova terra, em tua nova pátria anunciarás Jesus Cristo
e o seu Evangelho. Servirás
aos pobres, aos excluídos,
lavando-lhes os pés... Tu
te aproximarás com muito carinho a um povo com
cultura e tradições diferentes...” (Envio missionário de
D.Erwin Krautler, bispo do
Xingu).
Estou me preparando
para uma nova Missão, pretendendo servir aos pobres,
lavando-lhes os pés... me
aproximando com muito carinho de um povo diferente.
É com este sentimento e
este desejo que me preparo
para a missão, em 2013, no
Haiti e faço apenas um breve
retrospecto de minha presença na Diocese: vim participar
da comunidade do Colégio
Stella Maris em Santos, em
2003, mas trabalhando, em
São Paulo, na Equipe de Coordenação Nacional, como
secretária da Congregação de
Nossa Senhora, Cônegas de
Santo Agostinho. Em 2007,
terminando meu período de
serviço, vim para Santos. Trabalhei como coordenadora do
Curso Supletivo do Colégio
Stella Maris, por alguns anos.
Participei, desde o início
de 2007 da Equipe de Coordenação da CRB/Núcleo de
Santos, primeiro como vice
e depois secretária até hoje.
Foi um trabalho que me deu
muita alegria, na atividade de

evangelização da Diocese de
Santos. Também ﬁz parte do
Grupo da Baixada Santista
de Enfrentamento ao Tráﬁco
de Pessoas.
Agora, me preparando
para uma futura missão, no
Haiti, em 2013, quero agradecer a meus irmãos e irmãs
terem participado de minha
vida no trabalho de tornar o
Reino de Deus, ser testemunha do amor de Deus por nós
neste mundo. Se não fui ﬁe,
pelo menos tentei.
Agradeço a Equipe de Coordenação, na pessoa de Irmã
Maria de Lourdes Toledo,
sua preocupação, empenho
e tenacidade em dinamizar
a Vida Religiosa na Baixada
Santista. Agradeço a meus
irmãos e irmãs religiosos que
participaram comigo neste
trabalho.
Agradeço especialmente
a D.Jacyr Francisco Braido,
Bispo da Diocese de Santos,
que sempre se interessa e por
sua preocupação pela Vida
Religiosa.
Enﬁm, agradeço a todos
que participaram comigo,
do trabalho de estender o
Reino de Deus no mundo.
Sei que participarão de meu
trabalho missionário pelas
orações, lembranças e rezarei
por vocês.
A todos um grande
“DEUS LHES PAGUE”.

Vida Religiosa Consagrada, Vocação Missionária - Mais uma vez
uma religiosa de nossa
Diocese sente o apelo missionário, e no seguimento
de Jesus Cristo dá o seu
“sim” em direção aos mais
necessitados de nossos
irmãos.
Querida Ir. Henriqueta, foi muito bom trabahar
com você na Equipe da
CRB-Núcleo de Santos,
na complementariedade
de dons.
Agradecemos sua generosidade e doação. Queremos participar de seu
“envio para a Missão no
Haiti”, no início de 2013.
Conte com nossas orações
e amizade.
Assembleia Eletiva
da CRB-SP em São Paulo, de 3 a 5 de agosto de
2012 - O Núcleo de Santos
está se preparando para
essa Assembleia, reﬂetindo sobre o tema, preparando o banner “terra e
semente do nosso chão”.
AGOSTO-MÊS VO-

CACIONAL - Nos dias 18
e 19 de agosto celebramos
o Dia da Vocação à
Vida Religiosa Consagrada (VRC) - Convidem as religiosas a darem
seu testemunho de vida
nas Missas e Feiras Vocacionais das paróquias e
capelas.
Nova Equipe de Coordenação da CRBNúcleo de Santos - No
dia 28 de junho tivemos a
assessoria de Ir. Maricela,
CS, do Grupo de Trabalho -GT-Juventudes, da
CRB-SP, falando ao Clero
e Religiosas durante a
Jornada de Estudos Pastorais. Esse encontro foi
no Colégio Stella Maris,
em Santos. Após o almoço,
Religiosas e Religiosos se
encontraram e deﬁniram
a nova Coordenação da
CRB-Núcleo de Santos e
as pessoas que participarão de 3 a 5 de agosto da
Assembleia em São Paulo.
Ir. Maria de Lourdes
Toledo, ISJ - CRB Núcleo
de Santos

“Igreja precisa de homens e mulheres evangelizadores”

Divulgação

O Secretário-Geral da
CNBB, dom Leonardo Steiner, esteve em Santarém
(PA) onde acompanhou o
encerramento do 10º Encontro dos Bispos da Amazônia,
realizado de 2 a 6 de julho.
Em sua saudação aos
participantes do encontro,
destacou que é sempre bom,
numa Conferência tão grande poder olhar e dizer que os
leigos, os padres e os bispos
da Amazônia ajudam a dar
testemunho vivo do Evangelho, sendo presença pobre,
simples, generosa e gratuita
de Deus no meio dos povos
desta região. São pessoas que
vieram anunciar a boa nova
com amor e dar testemunho
de vida.
Dom Leonardo destacou
que as experiências missionárias realizadas na Amazônia precisam ser levadas
adiante e multiplicadas, para
que no futuro mais pessoas
estejam disponíveis a realizar o trabalho na região. “O
nosso espírito missionário na
Igreja do Brasil ainda precisa crescer muito. Ela está
caminhando, eu creio que o
Documento de Aparecida, o
testemunho e as experiências
têm ajudado, mas ainda é
preciso dar muitos passos”,
destacou.
Lembrou ainda que “a

Bispos da Amazônia apelam para que a Igreja no Brasil conheça melhor essa realidade
Igreja na Amazônia precisa
de muita gente. Homens e
mulheres, que realmente estejam dispostos a dar à vida
pelos irmãos. E para isso é
preciso muitas vezes de um
despojamento. Nós sabemos
que é preciso uma liberdade
evangélica de vir e servir”.
Ao ﬁnalizar sua saudação
enfatizou: “A gente não dá

dias de evangelização.
Capela Nossa Senhora
de Fátima – Praia Grande
Os Jovens da Capela Nossa Senhora de Fátima, pertencente a Paróquia Santo
Antônio de Praia Grande
também sairão em Missão
entre os dias 20 e 22 de julho.
As famílias que acolheram
esses missionários foram cadastradas previamente.
Nesta Missão um dos
objetivos é “falar de jovem
pra jovem”, afirmou Jackelline Gomes da Silva,
uma das jovens missionárias. “Queremos mostrar
que os jovens podem estar
no mundo, mas exercendo
as coisas de Deus. Mostrar
que os jovens da Igreja São
‘normais’, porque os outros têm uma visão muito
quadrada dos jovens que
frequentam a Igreja”.

testemunho porque quer. A
gente testemunha porque
nos foi dada a graça de testemunhar”. E agradeceu a
oportunidade de participar
de um encontro tão importante para Igreja na Amazônia, de onde sairão propostas
para um trabalho cada vez
mais profético.
O 10º Encontro dos Bispos

da Amazônia reuniu cerca de
40 bispos dos estados do Pará,
Amapá, Amazonas, Rondônia,
Roraima, Acre, Mato Grosso,
Maranhão, Rio Grande do
Norte, além dos coordenadores de pastoral, leigos e
religiosas das Dioceses e das
prelazias desses Estados, no
seminário São Pio Décimo.
(fonte:www.cnbb.org.br)

Edições CNBB lançam Cruz
comemorativa do “Bote Fé”

“No peito eu levo uma
cruz, no meu coração o
que disse Jesus”. Você reconhece esta letra? Ela faz
parte do refrão da música
“Nova geração”, de padre
Zezinho, que tem marcado
a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) – a Cruz
e o Ícone de Nossa Senhora
– por todas as dioceses do
Brasil, dentro do projeto
“Bote Fé”. Mas além de
cantar, você poderá agora
“literalmente” levar no
peito uma cruz!
Com o objetivo de difundir o sinal do Cristianismo e marcar o projeto

da peregrinação, as Edições CNBB prepararam a
“Cruz do Bote Fé”. O símbolo está disponível para
compra pelo site da editora
(www.edicoescnbb.com.
br) ou pelo telefone (61)
2193-3019, a custo de R$
5,00 + frete.
“Numa sociedade marcada pela perseguição aos
símbolos cristãos e pelas
ações de retirada dos sinais
religiosos das repartições
públicas, usar esta cruz do
Bote Fé é uma forma de
professarmos a nossa fé
e de levar outros jovens a
terem sua experiência com
Cristo”, ressaltou o asses-

sor nacional da Comissão
para Juventude da CNBB
padre Carlos Sávio Costa.
B OTE F É
O projeto Bote Fé é um
conjunto de ações que une
todo o País em volta desta visita da Cruz e do Ícone e possui
três grandes eixos: celebração,
formação e ação social.
A peregrinação dos símbolos tem proporcionado
um intenso caminho de
evangelização, momentos
festivos para cada Igreja
particular, além da preparação para o grande evento
mundial com o Papa Bento
XVI, no Rio de Janeiro, em
2013: a Jornada Mundial
da Juventude (JMJ).
Desse modo, a visita da
Cruz e do Ícone de Nossa
Senhora tem atingido a
juventude e os mais excluídos, tendo em vista que os
símbolos percorrem presídios, hospitais, casas de
recuperação de dependentes químicos e de menores
infratores em todo país.
(fonte: www.cnbb.org.br)

De 19 a 22 de julho, a
cidade de Aparecida (SP)
sediará o 3º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação (Pascom). O objetivo
do evento é reunir todas as
pessoas que fazem a comunicação católica no Brasil, para
trocar, partilhar, celebrar, e
fazer da ocasião, um espaço
de reﬂexão e aprimoramento
do ser. Para o encontro são
esperados mais de 600 comunicadores de todo Brasil.
A programação do evento

foi planejada por representantes de alguns Regionais da
CNBB, que ficaram reunidos
em Brasília durante dois dias,
sob coordenação da assessora
da Comissão Episcopal Pastoral para Comunicação Social
da CNBB, irmã Élide Fogolari.
O evento terá início no dia 19
de julho, às 19h, com a abertura feita pela coordenadora
da Pascom do Regional Sul 4
(Santa Catarina) da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Maria Terezinha de

Campos. Na ocasião será lançado o Hino e a Logomarca da
Pascom.
Com um cronograma de
atividades intenso e extenso, temas atuais e de grande relevância serão tratados nos painéis e
seminários propostos. Assuntos
como web jornalismo, Redes
Sociais, Mídias convergentes e
crimes na internet trarão o universo online para a programação, assim como outros temas
voltados para a comunicação
na catequese, na liturgia e para

Irmã Henriqueta Barbosa
Spínola – Congregação de
Nossa Senhora.

Missão Jovem em SV e Praia Grande
São Vicente - Entre
os dias 13 e 22 de julho
acontece a Missão Jovem
da Paróquia Beato Anchieta em São Vicente. Tendo
como tema “Vinde e semeai
a amizade”, o objetivo é
levar aos moradores do
Bairro Humaitá a Palavra
de Deus. As famílias que
vão receber os missionários já foram cadastradas.
Nessas casas eles irão dormir e durante o dia irão de
casa em casa da região para
evangelizar.
Nos dias 14 e 15 haverá
formação para os missionários. Depois será realizada a
celebração de envio, no dia
15, às 19h horas na Beato
Anchieta.
Após a semana de Missão,
no dia 22 de julho, os jovens
missionários se reunirão para
trocar experiências sobre os
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Congregação para a
Doutrina da Fé tem
novo Prefeito
Cidade do Vaticano (RV)
- O Papa Bento XVI acolheu o pedido de renúncia apresentado pelo
Cardeal William Joseph Levada aos
cargos de Prefeito da Congregação
para a Doutrina da Fé, Presidente
da Pontifícia Comissão “Ecclesia
Dei” da Pontifícia Comissão Bíblica
e da Comissão Teológica Internacional. Dom Levada pediu para se
retirar por motivos de idade. Bento XVI nomeou como seu substituto nestes mesmos cargos o
bispo de Ratisbona, Dom Gerhard
Ludwig Müller, elevando-o à dignidade de Arcebispo.
Cardeal Levada, estadunidense, ocupou a direção da
Doutrina da Fé por 7 anos, desde
quando seu predecessor, Joseph
Ratzinger, foi eleito Papa, deixando o cargo depois de 24 anos.
O alemão Gerhard Ludwig
Müller preparou a visita do
Pontíﬁce a Ratisbona em 2006
e à Alemanha, em 2011. (Fonte:
radiovaticana.org)

Vem aí o 3º Encontro Nacional da Pascom
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Navio mercante na entrada do Porto de Santos
Pe. Samuel Fonseca,CS, da Missão Stella Maris, celebra com
marinheiros em navio no Porto de Santos

Mensagem para o Domingo do Mar 2012
(8 de julho de 2012)
Mensagem do Conselho
Pontifício da Pastoral para os
Migrantes e Itinerantes
Antes do fenômeno da globalização, a indústria marítima
desempenhava um papel importante no transporte de bens
de consumo, matérias-primas
e produtos acabados em todo o
mundo, como também no transporte de um grande número de
trabalhadores migrantes. Isto
se torna mais veraz hoje, dado
que 90% do comércio mundial
se transporta via mar e milhões
de passageiros realizam uma viagem de prazer a bordo de navios
de cruzeiro.
A construção de novos portos longe das cidades, a alta
rotatividade de navios e o pouco
tempo para descer a terra, fazem com que muitas vezes, os
marinheiros sejam invisíveis à
sociedade, a não ser que ocorra
um ataque de piratas ou um naufrágio, e isto ocupe por um breve
período de tempo, as manchetes
dos noticiários.
Porém, os marinheiros e as
suas famílias não são invisíveis
aos olhos de Deus e da Igreja. Há
mais de 90 anos o Apostolado
do Mar reconhece seu duro trabalho, suas diﬁculdades e seus
sofrimentos, através da cura
pastoral oferecida pelos seus
capelães e voluntários.
Consideramos os marinheiros como mão-de-obra proﬁssional e qualiﬁcada, que muitas
vezes trabalham em situações
muito perigosas, entre as quais
destacamos os ataques dos piratas e a força desconhecida do
mar tempestuoso.
Constatamos que os marinheiros trabalham em condições
subumanas, a bordo de embarcações velhas e enferrujadas, são
vítimas da criminalização e do
abandono, com frequência recebem o pagamento do seu salário
com atraso, e até mesmo, muitas
vezes, não lhes é depositado.
Consideramos os marinheiros como pessoas que atracam
em terras estrangeiras, necessitados de um sorriso que os acolha, de uma palavra de consolo e
de apoio, de transporte para ir à
cidade, de um lugar para relaxarse sem que sejam discriminados
por razão de nacionalidade, cor
da pele ou religião.
Consideramos que os marinheiros são membros de uma
família, obrigados a viver longe
de seus entes queridos e amigos
durante muitos meses consecutivos, compartilhando o espaço
limitado da embarcação com

outros membros da tripulação
de diferentes nacionalidades.
Consideramos os marinheiros como indivíduos que manifestam, com ações simples, sua
profunda confiança em Deus,
que buscam orientações e força
participando das celebrações
eucarísticas e dos encontros de
orações, assim como no silêncio
das orações pessoais.
Através do encontro anual
do Domingo do Mar almejamos
que as nossas comunidades
cristãs e a sociedade em geral reconheçam, em primeiro lugar, os
marinheiros como seres humanos que contribuem para tornar
nossas vidas mais confortáveis
e também expressem agradecimentos pelo seu trabalho e seus
sacrifícios.
Todavia, devemos promover
uma maior conscientização da
importância de oferecer a eles
proteção contra os abusos e
explorações. Por este motivo renovamos o nosso apelo para que
a Convenção sobre o Trabalho
Marítimo 2006 (MLC 2006) seja
ratiﬁcada o mais rápido possível
para garantir a plena proteção
e condições dignas de trabalho
para os mais de 1,2 milhões de
marinheiros no mundo.
Portanto, gostaria de renovar
o convite para participar ao XXIII
Congresso Mundial do Apostolado do Mar, que se realizará na sala
do Sínodo, na Cidade do Vaticano,
de 19 a 23 de novembro de 2012,
cujo tema é: Nova Evangelização
e o mundo marítimo (novos meios
e instrumentos para proclamar a
Boa Nova).
Durante os dias do Congresso nos reuniremos com os
Bispos promotores, os capelães
e os voluntários do Apostolado
do Mar, para reﬂetir sobre os
desaﬁos que o novo ambiente
marítimo (tripulações internacionais, multireligiosas e
multiculturais) coloca à pastoral
marítima para fazer discípulos
em todas as nações.
Por ﬁm, invoco a intercessão
da Virgem Maria, Estrela do
Mar, para estender a sua materna proteção sobre a gente do
mar e a guie nos perigos do mar
para um porto seguro.
Roma, 4/7/2012 - Antonio
Maria Card. Vegliò/Presidente;
Joseph Kalathiparambil/
Secretário.
(P.S.: A Diocese de Santos conta com o trabalho do
Apostolado do Mar realizado
pelo Centro Stella Maris, sob
a responsabilidade de Padre
Samuel Fonseca, Missionário
Scalabriniano).

XI Encontro Internacional das ENS
“O grande Encontro Internacional de Brasília está muito
próximo. E ele será uma grande
festa de amizade e de fraternidade. Mas será também, temos
certeza, uma intensa experiência
de partilha e de crescimento
na fé: estaremos todos juntos
reunidos em nome do Senhor
e refletiremos juntos sobre o
tema do Encontro “Ousar o
evangelho” para voltarmos para
nossas casas “novos”: novos na
vida e na fé.
Ousar o evangelho não deve
ser somente o título deste XI Encontro, mas deve tornar-se um
sinal forte em nosso espírito e
em nosso coração para nos levar
a uma conversão total a Deus.
Nossa época exige verdadeiros
testemunhos da fé e verdadeiros
missionários da Boa Nova: com
alegria e entusiasmo devemos
aceitar esse desaﬁo de mudar o
mundo para melhor !
Os equipistas nos 70 países
onde o Movimento está presente são cerca de 120.000. Deste
grande número, somente cerca
de 8000 poderemos viver no
local a experiência do Encontro, mas, os que partem, levam

consigo todos os irmãos de sua
própria Equipe e de seu próprio
País e os que retornam levarão
as graças recebidas para todos
esses irmãos.
A todos os equipistas do
mundo é conﬁado o bom êxito
deste XI Encontro e a todos os
equipistas do mundo pedimos
hoje para rezar todos os dias a
oração ao Espírito Santo para
que Ele possa iluminar e estar
presente neste acontecimento.
Da Diocese de Santos cerca
de 50 casais estarão participando do Encontro, que acontece
em Brasília de 21 a 26 de julho.
Rezem pelo bom êxito do Encontro”.
(Zulmira e Rollemberg/ENS
Diocese de Santos)

No manual da Ação Católica - “Uma Escola Social” - da
década de 60, é possível ler a
grande preocupação da juventude católica com a situação de
vida de boa parte dos brasileiros
naquela época. De forma sistemática e organizados em pequenos grupos de reﬂexão e prática,
os jovens eram incentivados
a interagir com a realidade, e
chamados ao compromisso para
a transformação da sociedade.
As páginas, já amareladas do
livro, resguardam a sabedoria da
aplicação, no tempo e no espaço
e com o respeito à história, dos
princípios da Doutrina Social da
Igreja e recupera um momento
de grande ebulição da fé, que
com o início do Concílio Vaticano II (1962) trazia ares novos e
grande energia para a já milenar
Igreja Católica.
Só para citar um exemplo:

VOZ

DO

em seu primeiro capítulo o Manual da Ação Católica demonstra
preocupação com a situação de
moradia no Brasil. Os dados do
Censo Predial de 1950 indicavam que no Brasil faltavam 3
milhões de moradias e que 15
milhões de brasileiros viviam
em favelas, cortiços e barracos.
Passados 60 anos é possível
ver estes números multiplicados.
Cálculos feitos pelo Sindicato
da Indústria da Construção
Civil do Estado de São Paulo
(Sinduscon-SP), com base em
outro levantamento do IBGE, a
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad), demonstram que hoje há a necessidade
imediata de 5,8 milhões de moradias para que todo brasileiro
viva sob um teto com dignidade.
Citando o Código de Malinas de 1927 - que pode ser
considerado um antecedente ao
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atual Compêndio de Doutrina
Social - o Manual da Ação Católica lembra que “a família tem
direito, em primeiro lugar, de
possuir um lar, no qual a vida
familiar, material e moralmente
sã possa plenamente se desenvolver. Em segundo lugar, é
sumamente desejável que cada
família possua uma pequena
parcela do território nacional”
(Cód. Malinas nº 33). Por ﬁm,
aﬁrma o Manual, que compete
ao Estado proporcionar o acesso à moradia, como também as
empresas particulares devem
contribuir neste particular e a
própria Igreja a partir de suas
entidades beneﬁcentes.
Não há como comparar a década de 60 com a primeira década
do século XXI. Mas há muito o
que aprender ao se colocar a história lado a lado com os dias de hoje.
É preciso recuperar a preocupa-

ção com a vida humana, com a
dignidade da moradia e o respeito
ao ser humano. Há de se perceber
que o próprio Evangelho nos
convida para uma ação profética
na construção de um mundo onde
haja mais dignidade para vida.
Já é tempo de despertar e rever
onde gastamos nossas energias e
sabedoria. Já é hora de perguntar
qual o comprometimento de cada
cristão com a construção de um
mundo mais digno. Em tempos
em que os Deputados de um País
permitem que políticos de “ﬁcha
suja” concorram às próximas
eleições, precisamos redobrar a
atenção. Cada vez mais estamos
entre lobos com pele de cordeiros.
E foi dada a largada para a campanha eleitoral deste ano.
“Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados
de ovelhas, mas por dentro são
lobos arrebatadores. Pelos seus
frutos os conhecereis. Toda
árvore boa dá bons frutos; toda
árvore má dá maus frutos”. (Mt
7, 15-17).

PASTOR

Mensagem do Papa para o Congresso Eucarístico de Dublin
Amados Irmãos e Irmãs,
Com grande afeto no Senhor,
saúdo a todos vós que estais reunidos no 50º Congresso Eucarístico Internacional em Dublin,
nomeadamente o Cardeal Brady,
o Arcebispo Martin, o clero, os
religiosos e os fiéis leigos da
Irlanda, e todos vós que viestes
de longe para sustentar a Igreja
da Irlanda com a vossa presença
e as vossas orações.
O tema do Congresso – Comunhão com Cristo e entre
nós – leva-nos a reﬂetir sobre
a Igreja como mistério de comunhão com o Senhor e com
todos os membros do seu Corpo.
Desde os primeiros tempos da
Igreja, a noção de koinonia ou
communio esteve no centro da
compreensão que ela tem de si
mesma, no centro da sua relação com Cristo, seu fundador,
e dos sacramentos que celebra,
sobretudo a Eucaristia. Através
do Batismo, somos inseridos na
morte de Cristo e renascemos
na grande família dos irmãos
e irmãs de Jesus Cristo; pela
Conﬁrmação, recebemos o selo
do Espírito Santo; e, pela nossa participação na Eucaristia,
entramos em comunhão com
Cristo e entre nós, de maneira
visível, aqui na terra e recebemos
também a promessa da vida
eterna que virá.
O Congresso realiza-se também num período em que a Igreja se prepara, em todo o mundo,

MENSAGEM

DO

para celebrar o Ano da Fé, que
assinalará o cinquentenário da
abertura do Concílio Vaticano
II, um evento que lançou a mais
extensa renovação que o Rito
Romano já conheceu...
A Eucaristia é o culto da Igreja inteira, mas requer também
pleno empenho de cada cristão
na missão da Igreja; encerra um
apelo a sermos o povo santo de
Deus, mas chama também cada
um à santidade individual; deve
ser celebrada com grande alegria
e simplicidade, mas também de
forma quanto possível digna e reverente; convida-nos a arrepender
dos nossos pecados, mas também
a perdoar aos nossos irmãos e irmãs; une-nos a todos no Espírito,
mas também nos ordena, no mesmo Espírito, de levar a boa nova
da salvação aos outros...
Os vossos antepassados na
Igreja da Irlanda souberam como
lutar pela santidade e a coerência
na vida pessoal, como proclamar
a alegria que vem do Evangelho,
como promover a importância de
pertencer à Igreja universal em
comunhão com a Sé de Pedro,
e como transmitir às gerações
seguintes o amor pela fé e as virtudes cristãs. A nossa fé católica,
imbuída dum sentido profundo
da presença de Deus, maravilhada pela beleza da criação que
nos rodeia, e purificada pela
penitência pessoal e a certeza do
perdão de Deus, é uma herança
que seguramente se aperfeiçoa e

alimenta quando regularmente é
colocada sobre o altar do Senhor
no Sacrifício da Missa.
A gratidão e a alegria por
uma história tão grande de fé e
amor foram recentemente abaladas de maneira horrível pela
revelação de pecados cometidos
por sacerdotes e consagrados
contra pessoas confiadas aos
seus cuidados. Em vez de lhes
mostrar o caminho para Cristo,
para Deus, em vez de dar testemunho da sua bondade, abusaram delas e minaram a credibilidade da mensagem da Igreja.
Como se pode explicar o facto
de pessoas, que regularmente
receberam o Corpo do Senhor e
confessaram os seus pecados no
sacramento da Penitência, terem
incorrido em tais transgressões?
Continua um mistério. Evidentemente, porém, o seu cristianismo já não era alimentado pelo
encontro jubiloso com Jesus
Cristo: tornara-se meramente
uma questão de hábito. A obra
do Concílio tinha realmente a
intenção de superar esta forma
de cristianismo e redescobrir a
fé como uma profunda relação
pessoal com a bondade de Jesus
Cristo. O Congresso Eucarístico
tem um objectivo semelhante.
Nele desejamos encontrar o
Senhor ressuscitado. PeçamosLhe para nos tocar profundamente. Ele que, na tarde de
Páscoa, soprou sobre os Apóstolos, comunicando-lhes o seu

Espírito, possa de igual modo
conceder-nos também nós o seu
sopro, a força do Espírito Santo,
ajudando-nos assim a tornarnos verdadeiras testemunhas de
seu amor, testemunhas da sua
verdade. A sua verdade é amor.
O amor de Cristo é verdade.
Amados irmãos e irmãs, rezo
para que o Congresso possa ser
para cada um de vós uma frutuosa experiência espiritual de
comunhão com Cristo e com a
sua Igreja. Ao mesmo tempo,
desejo convidar-vos a implorar
comigo a bênção de Deus para o
próximo Congresso Eucarístico
Internacional, que terá lugar
em 2016 na cidade de Cebu! Ao
povo das Filipinas, envio calorosas saudações e a certeza da
minha proximidade na oração,
durante o período de preparação para este grande encontro
eclesial. Estou certo de que vai
trazer duradoura renovação
espiritual não apenas para eles,
mas também para todos os participantes que lá acorrerem de
todo o mundo. Entretanto, recomendo todos e cada um dos que
tomam parte no atual Congresso
à proteção amorosa de Maria,
Mãe de Deus, e a São Patrício,
o grande padroeiro da Irlanda;
e, como penhor de alegria e paz
no Senhor, de coração concedo
a Bênção Apostólica.
(fonte:www.vatican.va)

BISPO

ABRIR A PORTA DA FÉ
a missão em nosso tempo
À primeira vista pode parecer estranha a expressão "abrir a
porta da fé", como se a Fé fosse
Construção. Entretanto, encontramos esta expressão nos Atos
dos Apóstolos.
Situando-nos: a Igreja de
Jerusalém, após o Pentecostes,
foi se expandindo. Sobreveio
uma perseguição, durante a qual
Estêvão foi apedrejado. A partir
desse momento, sob inspiração
do Espírito Santo, os Apóstolos
vão se dirigindo a outras regiões.
Pedro, a partir de uma visão, foi
a Cesaréia, à casa de um centurião romano, chamado Cornélio,
a quem batizou, juntamente com
seus companheiros pagãos, após
terem recebido o Espírito Santo.
Um grupo de novos discípulos,
foram para Antioquia, perto de
Chipre e ali constituíram uma
Comunidade entre os pagãos,
a qual cresceu com a presença
de Barnabé e Saulo, recém convertido. Ali os discípulos foram
chamados, pela primeira vez,
"cristãos." Certo dia, enquanto
celebravam a liturgia em honra
do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separai para
mim Barnabé e Saulo, a ﬁm de
realizarem a obra para a qual
os chamei". Jejuaram então e
oraram, impuseram as mãos
sobre Barnabé e Saulo e os DEIXARAM PARTIR" (At. 13, 2-3).
Barnabé e Saulo partiram
para uma longa jornada missionária por várias cidades. A
seguir, regressaram a Antioquia, "de onde tinham saído,
entregues á graça de Deus, para
o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a
comunidade. Contaram tudo o
que Deus ﬁzera por meio deles
e como haviam aberto a PORTA
DA FÉ para os pagãos. Passaram

depois algum tempo com os discípulos" (At 14, 27-28).
É neste texto que o Papa Bento XVI se inspira para escrever a
Carta Apostólica, sob o forma de
motu proprio, PORTA FIDEI.
Reﬂete que é preciso "redescobrir o caminho da fé para fazer
brilhar, com evidência sempre
maior, a alegria e o renovado entusiasmo do encontro co Cristo".
E considera: Há uma profunda
crise de fé que atingiu muitas
pessoas. Por causa disto, Bento
XVI proclama um ANO DA FÉ
(de 11/10/2012 a 24/11/2013).
Inicia em 11 de outubro de 2012,
que é o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II e
tam-bém o 20º aniversário da
publicação do CATECISMO DA
IGREJA CATÓLICA por João
Paulo II. E termina na Festa de
Cristo Rei de 2013.
Já houve outro Ano da Fé,
proclamado pelo Papa Paulo VI,
em 1967, para comemorar o 19º
centenário do martírio de São
Pedro e São Paulo e para fazer
frente a "grandes convulsões"
da sociedade e para que a Igreja pudesse reavivar, puriﬁcar,
conﬁrmar e confessar a Fé. Esta
celebração terminou com a Proﬁssão de Fé do Povo de Deus.
O Papa Bento XVI convocou
este novo ANO DA FÉ, diante
da necessidade "de redescobrir
o Caminho da Fé para fazer
brilhar, com evidência sempre
maior, a alegria e o renovado
entusiasmo do encontro com
Cristo" (Bento XVI). "A Igreja no
seu conjunto, e os Pastores nela,
como Cristo devem pôr-se a caminho para conduzir os homens
fora do deserto, para lugares da
vida, a vida em plenitude" (Homilia papal).
"Queremos celebrar este

D. Jacyr Francisco
Braido,CS
Bispo Diocesano
de Santos

ANO DA FÉ de forma digna e
fecunda. Deverá intensiﬁcar a
reﬂexão sobre a fé, para ajudar
todos os crentes em Cristo a
tornarem-se mais conscientes
e revigorarem sua adesão ao
Evangelho, sobretudo num momento de profunda mudança
como este que a humanidade
está vivendo.
As Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2011-2015 aﬁrmam "que já
não vivemos uma época de mudanças, mas uma mudan-ça de
época. O que antes era certeza,
até bem pouco tempo, servindo
como referência para viver, tem
se mostrado insuficiente para
responder a situações novas,
deixando as pessoas estressadas
ou desnorteadas" (DGAE, 19).
"Destacam-se as atitudes de
agudo relativismo e/ou de fundamentalismos que se fecham
em determinados aspectos e
não consideram a pluralidade e
o caráter histórico da realidade
como um todo" (DGAE, 20).
"Nestes tempos de agudo
apelo ao individualismo hedonista e de fortíssimo consumismo, nos deparamos com o surgimento de propostas religiosas
que dizem oferecer o encontro
com Deus sem o efetivo compromisso cristão e a formação de
comunidade. Desaparece, então,
a imagem do Deus Pai de Nosso
Senhor Jesus Cristo, cujo zelo
por suas criaturas é atento às
aves do céu, aos lírios do campo

ou a um único ﬁo de cabelo (cf.
Lc 21,18). Surge a imagem do
Deus da troca, do negócio, dando
a impressão que Ele se encontra
mais preocupado com o que se
pode lucrar através de pedidos e
reivindicações, notadamente dos
que sofrem." (DGAE, 15).
O Ano da Fé nos estimula a
"viver o encontro com Cristo que
implica necessariamente amor,
gratuidade, alteridade, unidade,
eclesialidade, ﬁdelidade, perdão e
reconciliação". Torna o discípulo
missionário ﬁrmemente ENRAIZADO E EDIFICADO EM CRISTO JESUS" (DGAE, 16).
"Teremos oportunidade de
confessar a fé no Senhor Ressuscitado em nossas catedrais
e nas igrejas do mundo inteiro,
em nossas casas e no meio de
nossas famílias, para que cada
um sinta fortemente a exigência
de conhecer melhor e transmitir às gerações futuras a fé
de sempre. Neste ano, tanto as
comunidades religiosas como as
comunidades paroquiais e todas
as realidades eclesiais, antigas
e novas, encontrarão forma de
fazer publicamente proﬁssão do
Credo" (Bento XVI).
Concluindo: com o Ano da
Fé, teremos então condições
de abrir a Porta da Fé a todos
os que, hoje, vivem "agudo relativismo; fundamentalismos;
laicismo militante com posturas
fortes contra a Igreja e a Verdade
do Evangelho; a irracionalidade
da cultura midiática; o amoralismo generalizado; as atitudes de
desrespeito diante do povo; um
projeto de nação que nem sempre considera adequadamente os
anseios do povo".
"Caritas Christi urget nos"
- o amor de Cristo nos impele a
proclamar o evangelho a todos
os povos da terra. Possamos com
seu amor e com a proteção da
Mãe de Deus, que é FELIZ PORQUE ACREDITOU, abrir a Porta
da Fé á humanidade de hoje.
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Pe. Dr. Caetano Rizzi - Vigário
Judicial da Diocese de Santos

Mais uma religião?
sacerdotes, instala-se a
paróquia e nomeia-se o
responsável, demarcando
a área territorial.
Existe todo um trabalho para dar continuidade
ao Mandato do Senhor,
conforme se lê em Marcos
16, 20. Foi assim desde o
início e assim será para
sempre. Tudo sob a orientação firme do Sucessor
dos Apóstolos, que é o
Bispo Diocesano.
Como no Brasil existe
liberdade religiosa, a Constituição Federal permite
a criação de templos e de
denominações. Basta ter
um estatuto e registrar
em cartório. Qualquer um
pode então criar uma igreja.
Algumas são sérias e seus
sacramentos podem ser
reconhecidos pela Igreja católica Apostólica Romana,
como aquelas que vieram
da Ortodoxia e da Reforma.
Outras se criaram e desapareceram conforme os critérios pessoais e situações.
Outras se subdividiram e se
multiplicaram, perdendo a
origem. Usam, inclusive, o
nome de Católica Apostólica, para confundir os ﬁéis.
É preciso lembrar que os
sacramentos que utilizam
não são reconhecidos e não
tem valor algum, pois se
duvida da intenção do ministro. Quem é enganado não
tem culpa. Quem engana,
sabendo que vai enganar, vai
prestar contas a Deus.
Concluo dizendo: “Só o
Bispo Diocesano pode criar
e instalar uma nova Paróquia. Só ele pode nomear o
pároco, ou o responsável”.
O que vem por invenção humana, com propaganda enganadora, não
vem de Deus, portanto,
não se deve seguir.
O próprio Jesus afirma: “Não sigam esta gente” (cf. Lc,17,23).

“O que vem por invenção humana,
com propaganda enganadora, não vem
de Deus, portanto, não se deve seguir.”
PSICOLOGIA PASTORAL

Leigos e Leigas: Fé e política
As eleições municipais
são o momento propício para
que, coletivamente, possamos investir na construção
da cidadania, como sujeitos
políticos na busca da construção de uma Democracia
plena.
É um momento eleitoral,
muitas vezes de maior participação porque os candidatos
são mais visíveis no cotidiano
da vida dos eleitores, o que
proporciona maior possibilidade de controle da ação
do poder público e inﬂuência
nas suas decisões.
Daí a importante missão de votar bem nestas
eleições, colocar na urna
não só o nosso voto pessoal, mas a consciência
de que o nosso voto tem
consequências para a
vida do povo, para o futuro do nosso país.
Para o cristão, viver o processo político com dignidade
é viver o mandamento da
caridade, como real serviço

O Conselho Nacional do
Laicato do Brasil (CNLB)
promoveu, de 25 a 27 de
maio, o Seminário Nacional
de Fé e Política, na cidade de
Curitiba. O encontro contou
com a participação de 41
pessoas de diferentes estados do Brasil – São Paulo,
Espírito Santo, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, Paraná
e Brasília – e ainda acompanharam o evento pela
Internet cerca de 50 pessoas.
O tema do Seminário foi “Fé
e Política na América La-

tina Hoje”, ministrado por
Enrique Dussel, professor e
ﬁlósofo argentino, radicado
no México.
O movimento de Fé e
Política é um serviço que
objetiva a melhoria da política, dando-lhe um caráter
cristão e ético, a ﬁm de tornar
a sociedade mais igualitária e
seja praticada a justiça social.
Neste sentido, o pensamento apresentado pelo professor Dussel foi: “O Estado
deverá deixar de ser tão representativo, para tornar-se

mais participativo. Assim vai
ser um estado messiânico e
deverá pensar na santidade
do político e com relação a
isso não se tem feito nada.
Fala-se de Fé e Política, de
maneira que eu me comprometo com algo difícil, nada
tendo a ver com o Reino de
Deus. Mas o compromisso
político deve estar voltado
para a Santidade, para tornar-se construtor do Reino
de Deus”.
(Colaboração: Lourdinha/Codilei)

Formação para agentes da
Pastoral do Menor

Encontro dos Oblatos
Leigos na S. José

A Paróquia N. Sra. Aparecida, em Mongaguá, vive
um momento vocacional
especial, com a ordenação sacerdotal do diácono Edílson
M. Rodrigues, na Paróquia
São Sebastião, Rio de Janeiro, RJ, no dia 14 de julho. O
Diácono está ajudando na
comunidade e celebrará sua
primeira missa em Mongaguá no dia 21 de julho, às 19h,
na Igreja Matriz.
(Durante todo o mês de
julho, após as missas do ﬁnal
de semana haverá a Noite da
Sopa na matriz).
End.: Av. São Paulo, 1679.
3448-3358 - Centro - Mongaguá.

A Coordenação Diocesana
da Pastoral do Menor promove encontro de formação
para agentes da Pastoral do
Menor.
Dia: 29/7
Hora: A partir das 14h,
terminando com a Santa
Missa.
Local: Igreja S. João
Batista - Nova Cintra/Santos.
As inscrições podem
ser feitas através do email:
pastoraldomenors1santos@
yahoo.com.br.
OBS.: É preciso pedir a
conﬁrmação da inscrição.

Entre escribas e viúvas
bom e do que é deselegante,
sempre ensinaram que,
para ser “gente de bem”,
é fundamental TER e PARECER para se conseguir
PODER.
O Ter enche as mãos
e as residências das bugigangas da moda. Com isso
temos com que nos pavonear diante dos parentes
e da sociedade que frequentamos, sentimo-nos
importantes, respeitáveis,
interessantes e dignos de
especial admiração. Aí começamos a acreditar que
somos de fato tudo aquilo
que dizem, e tentamos
nos colocar no primeiro
pódio social disponível,
aproveitando a desenfreada competição que existe
por conta de uma habitual
imaturidade afetiva.
É como se Jesus se dirigisse a nós, em nossos dias
e em nossas experiências
em casa, na Igreja, na vida
social, para nos perguntar
de que maneira andamos
oferecendo o que falamos
e o que fazemos.
O que pretendemos
em nosso relacionamento com as pessoas dos
vários ambientes que frequentamos. Se queremos
oferecer SERVIÇOS ou
SER VISTOS. Se nos disfarçamos de escribas ou
nos revestimos da ﬁgura
simples da viúva.

ao “outro”.
Desde as últimas décadas
do século XX estamos vivendo um momento crítico da
história da humanidade, alguns chamam a este momento de “Mudanças de Época”.
Estamos deixando a estabilidade do já conhecido
que gera certa insegurança,
pela oportunidade de gestar
a construção de novas estruturas.
É hora de nos despojarmos do comodismo, não
deixar que a desilusão nos

paralise e nos impeça de buscar novas formas de denuncia e de transformação destas
estruturas de manutenção da
exploração e da pobreza.
Assim sendo, é de fundamental importância que
entendamos que as necessárias transformações da
sociedade rumo aos valores
do Reino são de nossa inteira
responsabilidade a partir de
nossa fé, a partir da opção
preferencial pelos pobres.
Não podemos fugir à corresponsabilidade pela gestação de uma nova civilização
que esteja fundamentada na
defesa incondicional da vida,
que promova a justiça, que
viva a sustentabilidade e seja
fraterna em suas relações.
Assumir o processo político a partir de nossa fé é
tornar presente a ação do Espírito em nós, é apontar com
a nossa vida o caminhar a
partir dos sinais dos tempos.
Wanda Walfall - CODILEI Santos

Todo domingo, às 10h,
a Santa Cecília TV retransmite missas gravadas nas
paróquias da Diocese. Veja
a programação das missas
de julho. Os horários abaixo referem-se ao horário
da gravação das missas nas
paróquias:
7 - 19h - N.S. das GraçasPG.
15 - 7h30 - Santa Cruz
- Santos
21 - 17h - N. S. das Graças
- S. Vicente.
29 - 8h - Sagrado Coração de Jesus - Santos
A Santa Missa é transmitida pelos seguintes
canais da Santa Cecília
TV: 51 UHF Litoral Sul,
52 UHF, 13 NET.

Terço
dos Homens

Conselho Nacional do Laicato realiza Seminário sobre Fé e Política

Milton Paulo de Lacerda - Psicólogo - CRP 6-21.251-6
-lacerdapsi@uol.com.br

Vivemos, saboreamos
e, muitas vezes contra a
vontade, engolimos contrastes. A vida está cheia
deles. Também o Evangelho. Quase sempre seu
gosto é amargo e, para
quem tem discernimento,
igualmente indigesto.
Jesus o deixa claro,
e o texto de Marcos (12,
38-44) o reforça com a
proximidade das duas
narrativas. Fala da observação que o Mestre fez
aos discípulos a respeito
dos importantes, ricos e
poderosos daqueles dias,
que com gestos largos
e ostensivos depositavam dinheiro grande no
Gazofilácio, o cofre de
esmolas do Templo. Logo
em seguida, ele chamou a
atenção dos seus quanto
à esmolinha discreta, pequenina, tímida, praticamente escondida, de uma
pobre viúva, também ela
discreta, pequenina, tímida e escondida.
A observação que ele fez
soou aos ouvidos admirados
dos de sua roda como mais
um contraste. A pobre viúva
estranhamente havia depositado muito mais que todos
os outros. Mas, como? Era
tão pouco! Apenas duas
moedinhas de nada!
Os escribas de hoje e os
sábios deste mundo, arvorados em mestres do que é

Missas na TV
Santa Cecília

CODILEI

É A DÚVIDA?

Claudete, da Paróquia
da Catedral, ao receber um
folder sobre uma “nova paróquia” em Santos, sem que
houvesse uma proclamação
especial da Diocese, pergunta se esta é mais uma religião.
Para ser criada e instalada uma Paróquia (estes
são os termos corretos, o
bispo cria por um decreto
e instala numa celebração),
muitos são os procedimentos. Analisa-se a extensão
territorial da Paróquia existente. Estuda-se a condição
da nova Paróquia, sua população, a possibilidade de
manter um padre (pároco)
e o número de habitantes
da nova realidade.
Feito este estudo, o
Bispo Diocesano, e somente ele, submete tudo
ao Conselho de Presbíteros (determinado número
de padres da Diocese que
auxiliam o Bispo no governo da mesma, com poder
de aconselhamento, pois
a última palavra sempre
é do Bispo Diocesano).
O Conselho se manifesta,
vê os prós e os contras e
deixa a decisão ao Superior. Olha-se se já existe
uma Igreja ou condições
daquele lugar ter uma
Igreja para ser a sede da
Paróquia. Se já tem uma
Igreja (prédio), usa-se o
santo, ou santa, ou título
de Jesus ou de Maria, para
ser o padroeiro/a.
Tudo de acordo, o Bispo baixa um decreto de
criação e marca a data da
instalação, com a nomeação de um padre para ser
o pároco ou administrador
paroquial, com os livros
próprios dela (Batismo,
Matrimônios, Tombo, no
qual se registra a história
da paróquia, e demais
livros contábeis). No dia
marcado, num ato solene,
com a presença de outros
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A Paróquia São José Operário, em Santos, promove
encontro com leigos da Congregação Oblatos de Cristo
Sacerdote.
Dia: 8/7, a partir das 14h.
Formadores: Pe. Durvano e irmão Roberto. Término com a Santa Missa.
Local: Paróquia s. José
Operário - Av. Cons. Rodrigues Alves, 224 - Macuco
- Santos.
(20, 21 e 22/7 – Festa
Julina da paróquia).

Retiro da catequese
A paróquia São Judas
Tadeu, em Santos, promove
retiro para seus monitores de
catequese de todas as etapas.
Dia: 17/7, a partir das 14h.

Santas Missões Populares
na paróquia da Aparecida
em S. Vicente
Missa dos Casais
em segunda união

A Coordenação Diocesana
da Pastoral dos Casais em
Segunda União convida para
a missa em ação de graças pelos 15 anos de atuação dessa
Pastoral na nossa Diocese.
Dia: 14/7
Hora: 17h
Local: Convento de N.
Sra. do Carmo - Praça Barão
do Rio Branco, 16 - 32345566.

Palavra viva

Como já é tradicional na
Paróquia, no dia 28 de julho,
a partir das 8h tem início
mais uma caminhada missionária, desta vez no Setor São
Pedro e São Paulo.
A cada mês os agentes de
pastorais visitam uma região
da paróquia, conhecendo a
realidade local e anunciando
a Palavra de Deus.
Após a missão, acontece
o encontro com as famílias.

Paróquia Nossa Senhora
Aparecida-Mongaguá

Liturgia
JULHO

Intenção do mês: Para que todos tenham trabalho e possam
desempenhar suas tarefas em condições de estabilidade e segurança

2ª feira
Dom - 01

01 - São Pedro e São Paulo
03 - São Tomé
04 - Santa Isabel de Portugal
05 - Santo Antônio Maria Zaccaria
06 - Santa Maria Goretti
08 - Domingo Comum 14
09 - Santa Paulina
10 - Santo Agostinho Zhao Rong
11 - São Bento
13 - Santo Henrique
14 - São Camilo de Lellis
15 - Domingo Comum 15
16 - Nossa Senhora do Carmo

17 - Beato Inácio de Azevedo
20 - Santo Apolinário / dia do amigo
21 - São Lourenço d Bríndisi
22 - Domingo Comum 16
23 - Santa Brígida
24 - São Charbel Makhluf
25 - São Tiago
Dia do motorista e do agricultor
26 - Santos Joaquim e Ana / dia dos avós
29 - Domingo Comum 17
30 - São Pedro Crisólogo
31 - Santo Inácio de Loyola

Fonte: Liturgia Diária, Paulus - Ano XXI, Julho de 2012, 247.

Dom - 08

10 Mt 9,32-38

31 Mt 13,36-43

5ª feira

2ª Leitura - 2Tm 4,6-8.17-18
04 Mt 8,28-34

05 Mt 9,1-8

2ª Leitura - 2Cor 12,7-10
11 Mt 10,1-7

12 Mt 10,7-15

2ª Leitura - Ef 1,3-14
19 Mt 11,28-30

2ª Leitura - Ef 2,13-18

24 Mt 12,46-50 25 Mt 20,20-28

1ª Leitura - 2Rs 4,42-44
30 Mt 13,31-35

4ª feira

17 Mt 11,20-24 18 Mt 11,25-27

1ª Leitura - Jr 23,1-6
23 Mt 12,38-42

Dom - 29

03 Jo 20,24-29

1ª Leitura - Am 7,12-15
16 Mt 12,46-50

Dom - 22

3ª feira

1ª Leitura - Ez 2,2-5
09 Mt 9,18-26

Dom - 15

A comunidade dda paróquia N. Sra. das Graças, em
São Vicente, celebra missa
em ação de graças pelo 51
anos de ordenação sacerdotal do pároco, Pe. Feliciano
Martinez.
Dia: 9/7 às 19h.

1ª Leitura - At 12,1-11

02 Mt 8, 18-22

Datas Importantes:

Nossa Senhora das
Graças-SV

26 Mt 13,16-17

2ª Leitura - Ef 4,1-6

Conﬁra a agenda
do Terço dos Homens
nas paróquias da
Diocese de Santos

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis/
Cubatão – 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora
(Par. S. Antonio)/Praia
Grande – 20h
3. N.S. Aparecida/Santos
– 20h (última 2ª-f)
4. Com. Santa Clara (ProPar. São Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu- Temporariamente na Capela
Jesus Ressucitado/ Cubatão – 20h
6. Sagrada Família/Santos - 20h
7. Capela S. Antonio (Par.
N.S. Fátima - Guarujá) 19h30
8. Capela S. Judas (Par. N.
S. das Graças - Guarujá) 19h30 - 1ª 2ª-f.
9. Par. N. Sra. Auxiliadora
/São Vicente - 20h.
10. Cap. S. Pedro e S. Paulo (Par. S. Judas Tadeu
-Cubatão) - 20h.
11 - N. Sra. das Graças/
Vicente de Carvalho - 2ª-f
após a missa das 19h30
Terça-feira
12. Cap. S. Antonio (Par.
N.S. Graças/PG - 19h)
13. Matriz de S.Antônio/
PG-20h
Quarta-feira
14. S. José Operário/Santos – 19h30 (1ª 4ª-f)
15. Capela Espírito Santo
(Par. N.S. Fátima)/ Guarujá – 19h30
16. Capela N.S. Aparecida
(Par. S. Judas Tadeu)/
Cubatão – 20h
17. N. Sra. Assunção - Santos - 20h
Quinta-feira
18 - Com. S. Judas Tadeu
(Par. S. João Batista/Peruíbe) - 3ª 5ª-f - 19h30.
19 - Par. S. Judas Tadeu Santos - Após a missa das
20h (Toda 1ª quinta-feira
do mês).
20. N.S. Aparecida/SV
– 19h
Sexta-feira
21. S. Benedito/Stos – 19h
22. Santa Margarida Maria/ Santos – 20h
23. Par. São Tiago Apóstolo/ Santos – 20h
24. S. João Batista/Peruíbe - 20h (4ª 6ª-f).
25. Senhor dos Passos Última sexta-feira - 20h.
Domingo
25. N.S. Aparecida/SV –
17h (2º domingo)
26. Igreja Divino Espírito
Santo (Paróquia S. Tiago)/Santos – 20h
27 - Par. Santa Teresinha
- Itanhaém - 19h

6ª feira

Sábado

Evangelho - Mt 16,13-19
06 Mt 9,9-13

07 Mt 9,14-17

Evangelho - Mc 6,1-6
13 Mt 10,16-23 14 Mt 10,24-33
Evangelho - Mc 6,7-13
20 Mt 12,1-8

21 Mt 12,14-21

Evangelho - Mc 6,30-34
27 Mt 13,18-23

28 Mt 13,24-30

Evangelho - Jo 6,1-15

Diocese
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JORNADA
Celebram aniversário de nascimento e de ordenação,
em julho, os seguintes sacerdotes e diáconos:

Nascimento

03 - 1920 - Frei Guilhrme
Sônego, OFMCap
12 - 1922 - Mons. Ary
Ferreira de Aguiar
12 - 1981 - Pe. Leonardo
Willian Mariano, MIC
12 - 1967 - Diác. Valmir
Rodrigues de Lima
15 - 1965 - Pe. Elmiran
Ferreira Santos
18 - 1944 - Diác. Arnaldo
Esaú dos Santos
20 - 1960 - Frei Lino de
Oliveira,CS
28 - 1972 - Pe. Ricardo
José Guesser,CS
29 - 1953 - Pe. Antonio

Paulo Ferreira
de Castilho

Ordenação

04 - 1965 - Pe. Esteban
Juan S. Gonzalez
04 - 2009 - Pe. Alexander
Marques da Silva
04 - 2009 - Pe. Edson Felipe Monteiro Gonzalez
04 - 2009 - Pe. Lucas
Alves da Silva
09 - 1961 - Pe. Feliciano
Arrastia Martinez
11 - 1965 - Pe. Javier
Mateo Arana
16 - 1961 - Pe. Nelson
José Caleffi,CMF

CHANCELARIA

Nomeações
O Senhor Bispo, Dom
Jacyr Francisco Braido,
emitiu as seguintes nomeações neste mês de junho:
01/06/2012: Pe. José
Raimundo da Silva,
nomeado Ecônomo Diocesano.
15/06/2012: Pe. Vanderlei Carlos, CSS, nomeado Pároco na Paróquia
de Santo Antonio - Praia
Grande/ SP. Pe. Vanderlei
já vinha trabalhando na
Paróquia desde janeiro
de 2011, como Vigário
Paroquial. Sua posse como
Pároco está agendada para
o dia 8/7/2012, na missa
das 10h.
22/06/2012: Pe.
Emerson Correr, CSS,
nomeado Vigário Paroquial na Paróquia de Santo
Antonio - Praia Grande/
SP. Nasc.: 17/02/1971,

em Piracicaba/ SP. Ord.
Presbiteral: 14/12/1997.

Aulas no Beato Anchieta
Conﬁra a grade do curso de Formação Teológico-Pastoral do Instituto
de Teologia para Leigos
Beato Anchieta para o
segundo semestre.
1º ANO
3ª-f - Introdução ao
Antigo e Novo Testamentos
4ª-f - História da Igreja
Antiga e Medieval (Pe.
Francisco Salamanca)
2º ANO
3ª-f - Doutrina Social
da Igreja (Vinicius Sakamoto)
4ª-f - Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos (Pe. Francisco Greco)
3º ANO
3ª-f - Literatura Paulina (Pe. Alexander Marques)

4ª-f - - Introdução à
Teologia dos Sacramentos
(Vagner Argolo)
4º ANO
3ª-f - O sacramento do
Matrimônio no Código de
Direito Canônico (Diác.
João Batista)
4ª-f - Catequética II
(Pe. Luis Gonzaga Bolinelli)
As aulas são realizadas
às terças e quartas-feiras
no período da noite no Liceu Santista e o curso tem
a duração de quatro anos.

Diocese na Rede
Acesse: www.diocesedesantos.com.br
http://www.facebook.com/diocesedesantos
http://www.youtube.com/user/DIOCESESTS.
Conﬁra agendas, notícias, mensagens das paróquias e comunidades da Diocese de Santos.

ATENDIMENTO
Bispo Diocesano:
D. Jacyr Francisco Braido, CS
Horário: 3ª e 6ª-feira - 15h às 17h30
- Agendar horário

Vigário Geral:
Pe. Elcio Antonio Ramos
Horario: 6ª-feira - 15h às 17h
Chanceler do Bispado:
Diác. João Batista Barbosa Bueno
- 3ªs e 6ªs - 14h30 às 16h30
Vigário Judicial:
Pe. Caetano Rizzi
Horário: 3ª e 6ª - 14h às 16h
Arquivo Diocesano:
fabioesteves@curiadesantos.com.br
rute.formoso@curiadesantos.com.br
2ª a 6ª - das 8h30 às 12h; 14h às 18h
Ecônomo Diocesano:
Pe. Claudenil Moraes da Silva
4ª-feira - das 15h às 17h

Cúria Diocesana
Coordenador Diocesano
de Pastoral:
Pe. Francisco José Greco
Horário: 3ª e 6ª - 14h30 às 16h30
Coordenador Diocesano
das Pastorais Sociais:
Pe. Valdeci João dos Santos
- 3ª - 14h30 às 16h30
Horário de atendimento da Cúria:
De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 12h;
e das 14h às 18h.
Centro Diocesano de
Pastoral Pe. Lúcio Floro:
Horário: De 2ª a 6ª, das 8h30 às
12h; das 14h às 18h.
Telefax: (13)3224-3170/3228-8882
Assessoria de Comunicação:
De 2ª a 6ª, das 8h30 às 18h.
Telefax: (13)3228-8881

CÚRIA DIOCESANA - Av. Conselheiro Rodrigues Alves,
254 CEP – 11015-200 - Santos - SP -Telefone: (13)3228-8888
diocese@curiadesantos.com.br
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ESTUDOS PASTORAIS

Comissão Juventude apresenta projetos para a JMJ

Fotos Chico Surian

A Jornada de Estudos
Pastorais (JEP) para o clero
e religiosas, realizada no dia
28 de junho, no Colégio Stella
Maris, teve como tema central a Juventude. Isso tendo
em vista a prioridade pastoral diocesana - juventude - e
a preparação da Diocese para
a Jornada Mundial da Juventude, a ser realizada no Rio
de Janeiro, em julho de 2013.
Ir. Maricela Riverca
Cardona,CS, religiosa da
Congregação das Irmãs Carlistas apresentou uma panorâmica dos projetos que
a Igreja do Brasil tem em
relação à juventude, a partir
das Diretrizes 2011-2015.
Segundo a religiosa, “estamos trabalhando em quatro eixos: fascinar, escutar,
discernir e converter/comover. Com isso, queremos
revitalizar o processo da
Pastoral Juvenil - lembrando que estamos falando de
‘juventudes’ e não apenas
da tradicional ‘Pastoral da
Juventude/PJ’ - partindo da
vida dos jovens em seus diversos contextos. Isso a partir
de uma profunda experiência
de conversão pastoral, pessoal e eclesial, para que se gere
uma atualização das orientações pastorais como caminho
de discipulado missionário
para dar vida aos nossos
povos, como preconiza o
Documento de Aparecida”.
Sobre o desaﬁo que é trabalhar com as ‘juventudes’,
Ir. Maricela explica que “não
são os jovens que têm de se
converter para vir ao nosso
encontro. Nós, enquanto
Igreja - sacerdotes, religiosos, leigos - é que devemos
nos converter ao mundo dos
jovens para poder escutá-los,
compreendê-los e discenir
os caminhos pastorais que
melhor se adequam às suas
necessidades”.
DIOCESE DE SANTOS
E JUVENTUDE
Padre Edson Felipe Monteiro Gonzalez, Assessor
Eclesiástico da Comissão
Diocesana de Juventude,

Pe. Felipe Gonzalez: “Queremos fazer uma caminhada como Diocese rumo à JMJ
apresentou ao clero os projetos que estão sendo desenvolvidos nas Diocese em preparação à Jornada Mundial da
Juventude, a ser realizada no
Rio de Janeiro em 2013.
Inicialmente, Pe. Felipe
falou de sua experiência na
Jornada de Madri, em 2011:
“É um momento de grande
graça poder encontrar com o
Santo Padre e com milhares
de jovens de todo o mundo.
E a nossa missão é esta: mostrar nas ruas, nas escolas,
nas casas, por onde quer que
passemos que a Igreja tem
um rosto jovem, sim, que o
jovem tem alegria em seguir
a Jesus”.
Em seguida, falou o que
está sendo preparado na
Diocese: “Desde julho deste
ano até julho de 2013 faremos eventos mensais para
motivar os jovens, para incentivá-los a participarem da
Jornada e, ao mesmo tempo,
para também motivar toda a
Diocese a apoiar as iniciativas dos nossos jovens”.
O primeiro projeto a ser
desenvolvido será neste mês
de julho com o Desperta Regional da Juventude (DRJ),

Ir. Maricela: “Nosso desaﬁo é cativar os jovens”
com atividades localizadas
nas regiões pastorais. Ainda
este ano tem início a peregrinação da Cruz da Juventude
e em agosto a Gincana Diocesana da Juventude (conﬁra
a programação completa da
caminhada diocesana rumo
à JMJ à página 12).
Padre Felipe enfatizou o
papel da Comissão Diocesana
de Juventude na coordenação e organização das atividades relacionadas à Jornada
Mundial da Juventude: “A
inscrição para a Jornada
deve ser feita pelo site da

Comissão Diocesana, pois é a
Comissão que fará a inscrição
junto à organização no Rio de
Janeiro. A organização não
aceita inscrição individual,
apenas como diocese. Todas
as tratativas entre Diocese de
Santos e organização da Jornada no Rio de Janeiro serão
feitas através da Comissão
Diocesana de Juventude”,
explica.
Confira a relação dos
nomes que fazem parte da
Comissão e os telefones de
contatos à página 12 desta
edição.

Após anos de luta, falece o diácono Osvaldo de Agrella
Faleceu na noite de segunda-feira, 25/6/2012, na Santa
Casa de Santos, o diácono
Osvaldo de Agrella. O diácono Agrella estava há seis anos
afastado de suas funções, por
motivos de doenças, e há uma
semana estava internado na
Santa Casa de Santos.
O velório e a missa de corpo presente foram realizados
na Capela S. Gaspar Bertoni
(Paróquia Santo Antonio),
comunidade de origem do
diácono e na qual realizava
seu ministério diaconal.
A missa foi presidida pelo
padre Antonio Alberto Finotti, membro da Comissão
Diocesana de Diáconos e
representando Dom Jacyr
Francisco Braido, e contou
ainda com a presença do
pároco da Santo Antonio, Pe.
Vanderlei Carlos,CSS, padres
de outras paróquias, diáconos e centenas de ﬁéis que

foram prestar solidariedade
à família.
No testemunho dos
presentes, pronunciados
durante a celebração, todos foram unânimes em
descrevê-lo como um homem de profunda fé e silêncio que soube enfrentar
o martírio que a doença lhe
proporcionou (câncer de
próstata com complicações
posteriores) com resignação e serena confiança no
amor de Deus.
A Diocese de Santos unese aos familiares do Diácono
Osvaldo de Agrella, pedindo
o conforto misericordioso de
Nossa Senhora e as bênçãos de
Deus amantíssimo para que
possam viver este momento
com fé e serenidade, crentes
de que ele já se encontra junto
a Nosso Senhor Jesus.
Histórico
Nascido no dia 8 de junho

Chico Surian

de 1943 em São Paulo/SP,
Osvaldo de Agrella é filho
de Luiz de Agrella e Maria
Garcia de Agrella. Era casado
com Maria Inez Poloni de
Agrella e tinha três filhos:
Valéria, Rosangela e Juliana. Incentivado pelo Padre
Aparecido Neres de Santa-

na, CSS, da Paróquia Santo
Antonio, Osvaldo iniciou os
estudos teológicos necessários para desempenhar seu
ministério diaconal. Em 7
de outubro de 2001 foi ordenado diácono permanente
pelas mãos de Dom Jacyr
Francisco Braido, em Santos.

Região Pastoral Cubatão estuda Diretrizes Gerais
Agentes e coordenadores de pastorais das
paróquas S. Francisco de
Assis, N. Sra. da Lapa e
S. Judas Tadeu (Região
Pastoral Cubatão) participaram de encontro
de formação sobre as Diretrizes Gerais da Ação
Evanglizadora da Igreja
no Brasil (DGAE 20112015), no sábado, dia
2/6. O encontro foi realizado na S. Francisco de
Assis, sob a orientação
de Padre Valdeci João
dos Santos, coordenador
da Região. Também participaram do encontro
os padres Antonio Luz e
Eniroque Ballerini.
Padre Valdeci apre-

sentou a preocupação
da Igreja do Brasil em
seu agir pastoral, “de
modo que nós também
possamos adequar essas
preocupações em nossa
realidade regional. Por
exemplo, temos de, como
Igreja em Cubatão, responder à necessidades
urgentes de jovens, de
caminhoneiros e de moradores de rua que são
questões urgentes em
nossa cidade”, avalia.
“Por outro lado”, lembra o coordenador, “também temos de cuidar
de nossa vida eclesial,
de nossa liturgia, dos
sacramentos, da vida
missionária”.

Chico Surian
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‘Arraiá’ da Catequese na N.S. de Fátima
Catequese

No dia 30 de junho, as crianças da Catequese da
paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro em
Guarujá realizaram uma festa junina, encerrando o
mês. Danças e comidas típicas marcaram o momento
de confraternização.

Paróquia do Sion promove formação
litúrgica para as comunidades
Pascom/Maria Andrade Riberio (Nice)

Paróquia promove a ormação permanente de agentes
No dia 24 de junho
aconteceu na Paróquia
Nossa Senhora de Sion,
em Itanhaém, uma tarde
de Formação Litúrgica.
Estiveram presentes
agentes e coordenadores
de pastorais das capelas e
ainda de outras paróquias
da cidade. Vários jovens
também se fizeram presentes.
No encontro, o padre
Franscisco Pelonha Gonçalves, da paróquia Nossa
senhora da Conceição de

Itanhaém esclareceu dúvidas e orientou as pastorais
sobre o que pode e o que
não pode ser feito durante
a liturgia eucarística.
O intuito do encontro
foi também o de unir as
comunidades ligadas à
paróquia Nossa Senhora
de Sion. Para isso, após
a formação e lanche, as
capelas organizaram dinâmicas de integração.
A tarde encerrou com a
celebração da Santa Missa
às 19 horas.

Nossa Senhora das Graças faz
homenagem aos migrantes
Maria Guedes
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Toca de Assis: espírito evangélico pelas ruas da cidade
“Amai-vos uns aos outros
como eu vos amei” foi o mandamento que Cristo deixou
aos seus discípulos antes de
ir para junto de Deus. Amar
na dimensão da Cruz sem
esperar nada em troca é uma
virtude evangélica. Amar os
pobres e os doentes, acolhendo e servindo é um chamado
e um dom que Deus deu a São
Francisco de Assis, ainda no
século 13, e que tem dado às
Irmãs da Toca de Assis em
pleno século 21.
A exemplo de S. Francisco, as Irmãs também deixam tudo para se lançar na
vontade Divina, atendendo
a esse chamado e vivendo
na simplicidade, dedicando
suas vidas aos necessitados,
procurando, não somente
oferecer a eles dignidade,
mas, sobretudo, mostrando
o amor de Deus, levando-os
até Ele.
A Toca de Assis começou há 18 anos no Brasil
com o seminarista Roberto
José Lettieri, que iniciou um
trabalho nas ruas com os
pobres. Logo, outros jovens
se uniram a ele. Aos poucos
o trabalho foi se espalhandopelo Brasil, recebendo muitos pedidos de bispos. Os
Irmãos então eram enviados
às dioceses para começar o
trabalho.
A Toca de Assis é um Instituto de Vida Consagrada tanto
masculino como feminino.
Em Santos, atualmente, há
somente a Toca de Assis feminina cuja primeiras irmãs
chegaram em dezembro de
2002. Ao todo, no Brasil, são
28 casas femininas.
Há quatro anos a Irmã Is-

rael é a superiora da Toca na
Diocese. Nascida em Minas
Gerais, Irmã Israel deixou
os estudos de Fisioterapia no
Rio de Janeiro e o “quase noivo” para atender ao chamado
de Deus. “Eu não me sentia
preenchida com a faculdade,
faltava alguma coisa”, conta a
Irmã que se sentiu chamada
para a vida religiosa após
um retiro. “Eu tinha sede da
Eucaristia e da Palavra de
Deus. Depois de voltar para
casa (deixar a faculdade no
Rio de Janeiro) fiquei dois
anos fazendo acompanhamento vocacional. Minha
mãe, na época, achava que
era entusiasmo. Eu tinha 21
anos e ainda não sabia o que
queria”.
Irmã Israel entrou na
Toca há 15 anos, quando a
comunidade ainda dava os
primeiros passos. O tempo de
noviciado é de dois anos. “É
um tempo de estudo, aprofundamento sobre a Igreja, o
Catecismo, o nosso carisma.
Após a consagração, o estudo
se mantém assim como o
recolhimento e a Adoração”,
explica a Superiora.
Atualmente, a casa de
Santos tem quatro noviças e
cinco consagradas que cuidam de 12 moradoras além
dos trabalhos de rua. Essas
moradoras são em geral idosas que estavam em situações
crítica, morando nas ruas, a
maioria, além dos problemas
de saúde, tem problemas
mentais. Elas moram na Toca
de Assis e são cuidadas pelas
irmãs.
A Superiora conta que já
houve casos de moradoras
cuja recuperação foi tão boa

Deborah Figueiredo

A casa sóbria e discreta esconde o trabalho silencioso das
Irmas da Toca de Assis
que elas puderam voltar
para junto da família. Em
geral, os problemas mentais
dessas mulheres provêm da
própria situação de morar na
rua. Sobre o que proporciona
este restabelecimento, a Irmã
Israel não hesita em dizer: “O
amor cura”.
O trabalho feito nas
ruas é em conjunto com
leigos que queiram se colocar a serviço dos necessitados. Fixos, há sete
casais que saem com as
irmãs toda sexta-feira à
noite para ir ao encontro
dos pobres. Não é simples
abordar esses moradores. A Superiora explica:
“Temos que abordá-los

levando comida, roupas,
algo que chame a atenção
deles e que permita o diálogo. A partir daí rezamos
e conversamos com eles.
Conhecemos suas histórias
e procuramos encaminhálos para casa de reabilitação”.
Quem se sentir chamado a
participar deste trabalho pode
ir a Toca de Assis nas sextasfeiras, a partir das 18 horas.
A Toca de Assis vive na
simplicidade e da providência de Deus através de doações. Para ajudar ou entrar
em contato o telefone da casa
é 3301-5363 e o endereço é
3301-5363 e o endereço Rua
Xavier Pinheiro, 238.

Padre Fernando Gross prepara-se para atualização bíblica em Israel
Pe. Fernando Gross,
vigário paroquialda Nossa Senhora do Rosário de
Pompéia, em Santos, está se
preparando para um novo
desafio em sua vida: a partir
de outubro inicia um curso de
atualização bíblica, em Israel,
no Instituto Ratisbonne São
Pedro de Jerusalém.
O curso tem duração de
18 meses e padre Fernando
pretende aprofundar o tema
da relação entre judeus e
cristãos, conhecendo melhor
as Sagradas Escrituras. “Sem
dúvida, este é um grande presente que estou recebendo
em confiança do nosso bispo.
Mas com isso vem também a

responsabilidade de, conhecendo melhor a Palavra de
Deus e a história do povo da
Bíblia, vou poder transmitir
nossa história de fé com mais
fidelidade”, avalia.
Pe. Fernando explica que o
tema de estudo também tem
uma razão muito particular:
“Sou filho de pai judeu e sempre
tive muita vontade de conhecer
melhor essa parte da minha
história. Por isso também o desejo de estudar melhor a relação
entre judeus e cristãos”.
Padre Fernando já está
‘ensaiando’ os primeiros
passos na língua hebraica e
no Francês, línguas que serão
usadas durante o curso.

Retiro de Mulheres da
Comunidade Pantokrator

Chico Surian

Pe. Fernando quer conhecer melhor a cultura judaica

Praia Grande celebra Padroeiro

Mayara Jacques/N.S.Graças-PG

Pantokrator

Para comemorar a Semana do Migrante (17 a 24
de junho), a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em
Vicente de Carvalho, Guarujá, realizou no dia 24 de
junho uma celebração de homenagens aos migrantes.
Após a missa, houve apresentações de danças e uma
confraternização com comidas típicas das cinco regiões
do Brasil.

Vicentinos de Praia Grande realizam
distribuição de cobertores

Regina Selma

Um grupo de famílias assistidas pela Conferência
Vicentina S. Tiago Apóstolo (Capela S. Gaspar Bertoni/
Par. Santo Antonio, em Praia Grande) recebeu cobertores doados por um benfeitor. Foram distribuídos 70
cobertores no início de julho.
A Conferência pormove também, uma vez por
mês, a distribuição de cestas básicas para as família
assistidas.

Retiro para mulheres na S. José Operário
Aconteceu nos dias 16
e 17 de junho, na Paróquia
São José Operário em Santos, o Retiro para Mulheres
realizado pela Comunidade
Pantokrator.
Cerca de 100 participantes estiveram atentas à pregação de Márcia Fonseca
(discipula da Missão de Santos), Ana Lúcia de Camargo
(consagrada da Missão de

Santos) e Marciléia Hinckel
(consagrada da Sede Fundacional - Campinas).
A pregação foi baseada no
resgate da dignidade e beleza
da mulher, seu papel como
esposa, filha e mãe, seu papel
como Igreja e Vocação e a
importancia da intimidade
com Jesus.
(Colaboração: Cristiano
Sanches/Pantokrator)

Dom Jacyr Francisco
Braido,CS, Bispo Diocesano
de Santos (foto), presidiu,
no dia 29/6, a missa solene
em homenagem a São Pdero,
Padroeiro de Praia Grande. A
celebração reuniu milhares
de fieis ao redor da Igreja S.
Pedro, na Vila Caiçara, para
festejar o Santo que também
é o Padroeiro dos Pescadores,
festa que remonta às origens
da Cidade, dado o grande

Romaria Diocesana ao Santuário
Nacional de Aparecida

Dia: 8 de agosto

número de pescadores.
Padre Joseph Thomas,
pároco da N. Sra. das Graças
(da qual a Igreja São Pedro faz
parte) destacou a importância
da celebração e do exemplo de
São Pedro para a vida de todos
os cristãos. Padre Thomas
lembrou também o esforço
de toda as comunidades para
que a festa aconteça. A festa
foi precedida pelo tríduo, nos
dias 26 a 28.

Missa às 9h
no Santuário
presidida por

Dom

Jacyr Francisco
Braido.

Geral
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Nos 88 anos da Diocese, cristãos são chamados a
responder com ardor e coragem aos novos desafios
Dom Jacyr Francisco
Braido, CS, Bispo Diocesano
de Santos, presidiu a missa
festiva em ação de graças
pelos 88 anos de criação da
Diocese de Santos, no dia 4
de julho. A missa reuniu na
Catedral sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas
e leigos que atuam nas paróquias espalhadas nas nove
cidades que fazem parte da
Diocese de Santos (Santos,
sede da Diocese; São Vicente,
Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe,
Guarujá e Bertioga).
A Diocese de Santos foi
criada em 4 de julho de 1924
pelo Papa Pio XI, pela assinatura da Bula “UBI PRAESULES”, e já teve como
bispos titulares Dom José
Maria Parreira Lara, Dom
Paulo de Tarso Campos, Dom
Idílio José Soares, Dom David Picão e como auxiliares
Dom José Carlos Castanho
de Almeida e Dom Walmor
Battu Wichrowski.
Durante a homilia, Dom
Jacyr Braido relembrou o
desafio evangelizador que
sempre perpassou a história
da Diocese, que “remonta
às origens da colonização
portuguesa no Brasil, embora não como Diocese, mas
como terra de missão dos
primeiros missionários que
por aqui passaram a caminho
do Planalto, dentre eles, o
nosso Beato Anchieta. Desafio esse que chega até nossos
dias, com novos rostos, com
novas linguagens, com novas
circunstâncias às quais devemos estar aptos a responder”.
Nesse sentido, o bispo
lembrou o apelo do Papa
Bento XVI ao proclamar o
“Ano da Fé”, a ser iniciado
em outubro, quando também
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Pe. Caetano Rizzi celebra
29 anos de ordenação sacerdotal

Divulgação

Fotos Chico Surian

Pe. Caetano, Diac. J. Batista e Pe. Marco Rossi

Dom Jacyr destaca o “Ano da Fé” (proclamado pelo Papa Bento XVI) como fonte de motivação
para renovar o ardor missionário diante dos desafios da nossa Diocese
se celebra os 50 anos de abertura do Concílio Ecumênico
Vaticano II.
“O Papa Bento XVI convocou este novo ANO DA
FÉ, diante da necessidade
“de redescobrir o Caminho
da Fé para fazer brilhar, com
evidência sempre maior, a
alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo”
(Bento XVI). “A Igreja no seu
conjunto, e os Pastores nela,
como Cristo devem pôr-se
a caminho para conduzir os
homens fora do deserto, para
lugares da vida, a vida em
plenitude” (Homilia papal).
“Queremos celebrar este
ANO DA FÉ de forma digna
e fecunda. Ele deverá intensificar a reflexão sobre a fé,
para ajudar todos os crentes
em Cristo a tornarem-se mais
conscientes e revigorarem
sua adesão ao Evangelho,

Crianças da Casa João Paulo II (Catedral) prestam homenagem à Diocese, com música que fala sobre a importância
da história
sobretudo, num momento de
profunda mudança como este
que a humanidade está vivendo”, disse em sua homilia.
Dom Jacyr lembrou ainda
todo o trabalho formativo
que vem sendo desenvolvido

no Seminário Diocesano S.
José e pediu a oração dos
fiéis para que os seminaristas perseveram na vocação e
possam cada vez mais estar
a serviço do povo de Deus
nesta Diocese.

No último dia 29 de
Junho, Pe. Caetano Rizzi,
Pároco da Paróquia de
Jesus Crucificado e Vigário Judicial da Diocese de
Santos, completou 29 anos
de Ordenação Sacerdotal.
Em solene Eucaristia,
presidida pelo Pe. Marco
Antônio Rossi, e concelebrada pelo aniversariante
e também pelo Pe. Pedro
Delgado, de nosso Seminário Diocesano José, que
completava 21 anos de ordenação; Pe. Luiz Antenor,
da Paróquia São José de
Araraquara, que celebrou
seus 7 anos de ordenação
sacerdotal; Pe. Eniroque
Ballerini, da Paróquia São
Judas Tadeu, Cubatão,
antigo Pároco da Jesus
Crucificado; Pe. Adão Caetano, da Paróquia São
José Operário. Também
auxiliaram na celebração
os Diáconos João Batista B.

Bueno, nosso Chanceler,
e Emerson Monge, da
Diocese de São Carlos,
que completava uma
semana de ordenação
diaconal. Nosso seminarista Wagner Argolo, que
recebeu o ministério do
Acolitato uma semana
antes foi o cerimoniário.
Na parte festiva, o Coral
da Paróquia “Vozes da
Fé”, fez com que todos
participassem ativamente no canto.
Após a missa, no salão
paroquial, repleto de paroquianos e amigos de outras
paróquias por onde Pe.
Caetano trabalhou, houve
uma bela recepção.
Pe. Caetano Rizzi foi
ordenado sacerdote pela
imposição das mãos de
D. David Picão, de saudosa memória, na Catedral de Santos no dia 29
de Junho se 1983.

Paróquia da Pompéia terá
nova comunidade em Santos
Divulgação

Festa de Corpus Christi relembra fonte e cume da fé cristã

Festa do Corpo de Cristo celebrada no dia 7 de junho em todo o mundo coloca os cristãos diante do mistério
maior da fé cristã: o Senhor Jesus que se doa para se fazer presente no seio da humanidade até os fins dos tempos.

Catedral de Santos

N. Sra. das Graças/PG

S. João Evangelista/SV

Está em andamento a
construção da Capela Beato João Paulo II no bairro
Campo Grande, em Santos.
A Capela será uma extensão de Evangelização da
Paróquia Nossa Senhora
do Rosário de Pompéia.
No mês de junho, o prédio
recebeu a placa e a cruz,
indicando a instalação da

futura capela.
Colabore com mais
esta obra de evangelização da Igreja em Santos.
A Capela Beato João
Paulo II localiza-se na R.
Evaristo da Veiga, 177,
Campo Grande e a Paróquia da Pompéia na
Praça Benedito Calixto, 1,
Pompéia. Tel: 3251-7191.

TV UniSantos assume nova bandeira

Acima: Missa em Cubatão
presidida por Dom Jacyr
Francisco Braido com
as paróquias N. Sra. da
Lapa, S. Judas Tadeu e
S. Francisco de Assis. Ao
lado, fiéis da paróquia N.
Sra. das Graças, em Praia
Grande, não se intimidaram com a chuva na hora
da confecção dos tapetes.

Acima: confecção dos tapetes
na paróquia
Santo Antonio/
PG e ao lado a
adoração ao
Santíssimo após
a missa.

Desde 1 de julho de 2012,
a TV Unisantos está sendo
exibida nos canais 4 (NET)
e 40 (UHF) da Rede Pública de Televisão, TV Brasil.
Para o Diretor Geral da TV
UniSantos, padre Cláudio
Scherer, “as mudanças são
positivas, pois acreditamos
na possibilidade de crescer
junto com a rede federal e
já estamos nos preparando
para ampliar a programação regional, uma vez que
a TV Brasil permite maior
flexibilidade na grade e tem
a vantagem de permanecer
no ar 24 horas.”
A TV Unisantos deverá
retransmitir 10 horas diárias

da programação da TV
Brasil e terá 14 horas para
a programação regional.
Destaca-se na programação local, todos
os domingos, às 11h15, a
“Voz do Pastor” com
a participação do bispo
diocesano Dom Jacyr
Francisco Braido.
Em breve novos programas regionais completarão a grade da TV
Unisantos que estarão ao
lado dos já conhecidos:
Pedro Alcântara; Jornal da
Orla na TV; Casa Estilo e
Design de Claudio Martin;
Urbanidades (produzido
pela Católica UniSantos).
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Liceu Santista

UniSantos

Centro de estudos do Liceu Santista abre
inscrição para cursos iniciais em 20 de julho

Assessoria de Comunicação

O clubinho de férias mais divertido da cidade acontece de 2 a 31 de julho
A partir do dia 20 de julho, o Centro de Estudos do
Liceu Santista abre as inscrições para os dois cursos
que serão ministrados em
agosto: “Leitura ou literatura
para crianças?”, com Celinha
Nascimento, e “Arte na Educação Infantil e nas séries
iniciais: modalidades, materiais e algumas intervenções
possíveis”, com Adrianna
Nunez. Os dois eventos são
voltados para professores da
Educação Infantil, Ensino
Fundamental 1 e interessados em literatura.
As inscrições devem ser
feitas no site www.liceusantista.com.br ou na secretaria
da escola (Av. Francisco Glicério, 642, em Santos. Tel:
(13) 3205-1010). As vagas são
limitadas.
Datas
“Leitura ou literatura
para crianças?”
Formadora: Celinha Nascimento - Mestre em Literatura Brasileira pela USP,
coordenadora dos projetos de
leitura, como “Letras de Luz”,
“Ecoteca”, Pé da Letra”, “Malhas da Leitura” entre outros.
Data: 14 de agosto (terçafeira)
Horário: 19h às 22h
“Arte na Educação
Infantil e nas séries iniciais: modalidades, materiais e algumas intervenções possíveis”
Formadora: Adrianna
Nunez - Pedagoga, pós-graduanda em Alfabetização
pelo Centro de Formação da
Escola da Vila (SP), especia-

lista em Educação Infantil
pela UMESP/SP, coordenadora de Educação Infantil do
Liceu Santista.
Datas: 9, 16, 23 e 30 de
agosto (quintas-feiras)
Horário: 19h às 22h
CENTRO DE ESTUDOS
O Centro de Estudos do
Liceu Santista foi desenvolvido com o intuito de
contribuir com a formação
continuada dos proﬁssionais
de educação da Baixada Santista. Seus cursos são voltados para professores de todos
os segmentos, coordenadores
pedagógicos, diretores de
escolas, mantenedores e demais interessados na área.
Esse novo espaço de estudos prima pelo conhecimento
partilhado, contextualizado,
criativo e inovador, ajustando a prática pedagógica à
aprendizagem signiﬁcativa do
educando. Por meio das ações
desenvolvidas pelo Centro
de estudos do Liceu Santista,
assume-se o compromisso de
desenvolver competências,
habilidades e conexão de saberes, de modo a oferecer aos
educadores ferramentas que
auxiliem o fazer pedagógico.

Retiro para Homens

quia Jesus Cruciﬁcado/falar
com Cida) - pantokrator.
sts@pantokrator.org.br (A/C
Cristiano).
Atenção: As vagas são
limitadas.

A Comunidade Católica
Pantokrator convida para o
Retiro para Homens, que terá
como tema: "Intimidade com
Deus: Armadura do Homem
Cristão". Presenças de Gil
Monteiro e Rogério Cardoso
(consagrados da Comunidade Pantokrator).
Dia: 26/8, a partir das
9h, encerrando com a Santa
Missa às 18h.
Local: Par. Jesus Cruciﬁcado - Av. Rangel Pestana,
nº 397/Jabaquara/Santos
(próximo ao CT do Santos).
Taxa de Inscrição:
R$17,00. Serão aceitos candidatos a partir de 18 anos.
Encerramento e pagamento das inscrições até o
dia 17 de agosto.
Mais informações: (13)
3349-1954 (falar com Cristiano)/ (13) 3223-2338 (Paró-
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Clubinho de Férias

O clubinho de férias mais
divertido da cidade já está
com as suas inscrições abertas. De 2 a 31 de julho, muitas
serão as brincadeiras, festas,
passeios... uma programação
especial foi montada pela
coordenação para que essas
férias sejam inesquecíveis.

Assembleia Regional do
Encontro Matrimonial

O Movimento do Encontro Matrimonial promove
Assembleia Regional nos dias
3 a 5 de agosto, em Santos.
A Assembleia será realizada na Casa de Retiro Maria
Imaculada e contará com a
participação de sacerdotes
e de casais das Dioceses de
Bela Vista, Belo Horizonte,
Brasília, Guarulhos, Jundiaí,
Manaus, Niterói, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo.
Na Diocese de Santos, o
Movimento conta com a assessoria eclesiástica do padre
João Chungath (Par. N. Sra.

Crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental,
mesmo que não estudem no
Liceu Santista, podem participar. As vagas são limitadas.
Cinema, oﬁcinas de culinária, de pintura, modelagem, colagem, além de gincanas, contação de histórias
e muitos jogos vão proporcionar aos pequenos momentos
de diversão, lazer e alegria.
A programação é entregue
para os pais ou responsáveis
no primeiro dia do Clubinho.
Horários
O Clubinho de férias é
dividido por quinzena, de
maneira que os pais podem
escolher o período de participação: de 2 a 16/07 ou de
17 a 31/07. São três opções
de horários disponibilizados:
Período regular: 7h30 às
12h ou 13h às 17h30.
Período semi-integral: 7h
às 13h ou 13h às 19h (Horário
disponível apenas para Educação Infantil).
Período integral: 7h às
19h.
Os pais não precisam se
preocupar com alimentação,
pois o lanche já está incluso no
pacote e segue as orientações da
nutricionista do Liceu Santista.
Quem permanece no Clubinho
de Férias o dia todo também
conta com almoço e jantar.
Outras informações podem ser obtidas na secretaria do Liceu Santista (Av.
Francisco Glicério, 642, em
Santos), pelo telefone (13)
3205-1010 ou pelo e-mail
liceusantista@liceusantista.
com.br .

Auxiliadora/SV).

Semana Jovem no Caraguava

A Paróquia São José Operário, no Caraguava, em Peruíbe, promove de 8 a 15 de
Julho a Semana Jovem, sempre às 19h30 na Comunidade
Santíssimo Sacramento - Av.
Tota, 80, Jd. dos Prados.

Semana Jovem no Belas Artes

A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, do
bairro Belas Artes, em Itanhaém, promove a Semana
Jovem, de 22 a 30 de julho,
a partir das 19 horas.
Todos os jovens são convidados a participar desta semana com muita animação,
música, leitura e partilha da
Palavra de Deus, partilha de
experiências de vida, além de
ser um grande momento de
confraternização e de convivência comunitária.

Aluna de Arquitetura da UniSantos é a primeira
beneficiada do programa Ciência sem Fronteiras
“É uma oportunidade
única que proporcionará uma
ótima experiência pessoal e
proﬁssional”. Essa é a frase
que a universitária do 7º
semestre de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade
Católica de Santos - UniSantos, Luisa Leme Simoni, utiliza para deﬁnir a possibilidade de estudar durante seis
meses nos Estados Unidos,
na Washington University
in St. Louis, uma das mais
renomadas universidades
do mundo, de acordo com a
instituição londrina Times
Higher Education.
Ela foi a primeira beneficiada por meio de bolsa
do Ciência sem Fronteiras,
sendo que a Católica UniSantos é a única da região a
fazer parte desse programa
governamental.
Luisa conta que foi incentivada pelos pais a participar
do programa e procurou
informações no Instituto de
Pesquisas Cientíﬁcas e Tecnológicas (Ipeci) da UniSantos. “Meus pais, que também
são arquitetos, são os grandes
incentivadores”. Ela explica
que para a efetivação da
bolsa foi preciso o processo
classificatória da Católica
UniSantos, conforme publicado em edital, a aceitação

da universidade americana
e a posterior inscrição no
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
Além do histórico escolar
e o exame de proficiência
em Inglês, outro fator determinante para a obtenção
da bolsa foi o Programa de
Iniciação Científica desenvolvido por Luisa. Orientada
pelo professor doutor José
Marques Carriço, Luisa desenvolveu o projeto Avaliação
de Tipologias de Habitação
Social na Zona Noroeste, com
incentivo de bolsa PROIN
(UniSantos), sendo inclusive
premiada com menção honrosa no Congresso de Iniciação Cientíﬁca em Arquitetura
e Urbanismo.
Com o início das atividades acadêmicas agendadas
para o dia 15 de agosto, Luisa
deﬁniu que cursará as disciplinas de Projeto, Livros Urbanos e Software de Desenho
2D e 3D. “Procurei matérias
que não teria a oportunidade
de cursar aqui, pois isso vai
ser o diferencial quando voltar. Além disso, a disciplina
de Livros Urbanos vai permitir que eu conheça o local,
porque vou ter que fazer um
livro com textos, fotograﬁas
e assuntos da cidade”.

Assessoria de Comunicação UniSantos

Luisa Leme Simoni
Ciências sem Fronteiras - O Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação e o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico selecionaram a Universidade Católica de Santos
para participar do Programa
Ciência sem Fronteiras. Com
isso, os alunos dos cursos de
Graduação, envolvidos em
iniciação científica, têm a
possibilidade de aprimorar
o conhecimento e desenvolver projetos em instituições
de ensino no exterior, com
bolsas que incluem mensalidades, passagens aéreas de
ida e volta, auxílio moradia e
seguro saúde.

Católica UniSantos abre inscrições
para cursos de Pós-Graduação
A Universidade Católica
de Santos está com inscrições
abertas para cursos de PósGraduação Lato Sensu, em
diferentes áreas do conhecimento. Com início das aulas
em agosto, os cursos são
destinados às pessoas com
formação superior concluída,
que procuram aprimoramento técnico-proﬁssional.
As opções são para as
áreas de Direito, Gestão
de Empresas e Negócios
e Saúde.
Na área do Direito estão
abertas as inscrições para o
curso de Direito Empresarial. Já na área especíﬁca de
Direito Processual há vagas
disponíveis para os seguintes
cursos: Direito e Processo do
Consumidor; Direito Processual Civil; Direito Processual
Constitucional; Direito Processual do Trabalho; e Direito Processual Penal.
Entre os MBAs, na área
de Gestão de Empresas e
Negócios, estão abertas inscrições para Controladoria e
Finanças Corporativas; Ges-

tão de Pessoas no Ambiente
Portuário; Gestão Empresarial Estratégica; Gestão
Estratégica de Recursos Humanos; Gestão Estratégica
de T.I.; Gestão Integrada
nas Empresas; Marketing,
além da Pós em Engenharia
de Software com Ênfase em
Qualidade. Na área da Saúde
há o curso de Enfermagem do
Trabalho.
Descontos Especiais
- Ex-alunos da UniSantos e
funcionários de empresas
conveniadas possuem descontos especiais em todos
os cursos de Pós-Graduação.
Inscrições e Informações sobre descontos,
cursos e períodos pelo
portal www.unisantos.
br/pos.

Mestrados em Direito
e Saúde Coletiva

Estão abertas, de 17 a 30
de julho, as inscrições para o
processo seletivo de alunos
para os programas de Mestrado em Direito e Saúde

ó
r
a
p
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São Paulo Apóstolo Santos
Até 30 de julho, sempre
ao ﬁnal das missas de sábado,
domingo, missas de louvor e
hora da graça.
S. Edwiges - Santos
28/7 - 20h - Noite Portuguesa com Caldo Verde
e grupo Rancho Folclórico.
Convites na secretaria R$
18,00.
Catedral - Santos
13/7 – 20h -Festa da Tainha. Local: Associação Atléticos dos Portuários de Santos
(R. Joaquim Távora, 424,
Marapé). Convites: R$ 60,00
para duas pessoas + Garrafa

Coletiva da UniSantos.
Os interessados devem
comparecer à Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão (Rua Carvalho de
Mendonça, 144), de segunda
a sexta-feira, das 9 às 11h30
e das 16 às 20h30. Os editais
estão disponíveis no portal
www.unisantos.br.
O Programa de Mestrado
em Direito oferece 15 vagas. As linhas de pesquisa
são: “Direito Internacional Econômico”; “Regimes
Internacionais”; “Regime
Jurídico Internacional do
Meio Ambiente”; e “Direito
e Política da Sustentabilidade
Ambiental e Social”.
O Programa de Mestrado
em Saúde Coletiva oferece 25
vagas. As linhas de pesquisa
são: “Políticas de Saúde,
Organização de Serviços e
Espaço Urbano”; “Condições
Sociais, Modos de Vida e
Desigualdades em Saúde”;
“Avaliação de Exposição e
Risco Ambiental”; e “Epidemiologia de Doenças Infecciosas”.

quias

de vinho.
N. Senhora Aparecida
– São Vicente
14/7 - 20h - Noite da pizza. Convite R$ 20,00
São Pedro Pescador
– SV
Até dia 29/7 – Quermesse. Sábados das 18h às 22h30
e Domingo das 19h às 22h.
São Vicente Mártir
Dias 13, 14 e 15 /7 – Quermesse após as missas da
noite.
Nossa Senhora Auxiliadora
14/7 - 12h – Feijoada.
Convites na secretaria R$
12,00.

Santa Rosa de Lima –
Guarujá
Todos os domingos - 18h
– Quermesse
8/7 – 13h - Almoço Italiano. Convite R$ 20,00.
N.S de Sion/Itanhaém
Nos dias 7 e 8; 14 e 15 de
julho, a partir das 20h.

Alcoólicos
Anônimos
Quer parar de
beber e não consegue?
Ligue para:
(13)3235-5301.

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

Testemunho Vocacional

Chico Surian

Hector (com o cajado) durante celebração na Igreja Sagrado
Coração de Jesus
Hector Leão dos Santos
Olá queridos leitores do
Presença Diocesana, sejam
eles assíduos ou esporádicos.
É com imenso gosto que estou escrevendo um pouco de
minha vida vocacional. Pois
bem. Chamo-me Hector Leão
dos Santos, tenho 20 anos,
filho caçula de Dona Suely e
Sr. Vicente, irmão de Édipo
(que moram atualmente em
Itanhaém), nascido na cidade
de Osasco, São Paulo. Hoje,
sou estudante do 3º semestre de Filosofia, sendo meu
segundo ano de Seminário.
Faço meu estágio Pastoral na
Paróquia São Vicente Mártir
em São Vicente com Padre
Claudenil Moraes. Já estou
por lá há cinco meses, tendo
muitas alegrias e experiências de vida, quer como parte
da preparação ao sacerdócio,
quer como vivência humana
e social.
Pertenci durante dois
anos à Associação Religiosa
Arautos do Evangelho. Penso que minha caminhada
vocacional teve inicio nesta
Associação. Estudava em
uma escola estadual na Zona
Norte de São Paulo, quando
tive o primeiro contato com
eles. Existia um projeto vocacional, no qual as escolas
estaduais recebiam visitas
com apresentações de teatro
e esporte. E ainda tinham a
oportunidade de escutar a
palavra de Deus. Após, dois
meses das visitas, passei a
frequentar finais de semana
na sede dos Arautos, participando de diversas atividades.
Confesso que no começo
não tinha a vontade de ir para
lá, pois era muito jovem e não
queria perder meus finais de
semana de brincadeiras com
meus colegas. No entanto,
partilho isso com muitos
jovens: a partir do momento
em que a Palavra de Deus
começa a penetrar em nossos
corações, aquilo que, de início parecia chato, passa a ser
agradável e necessário para
nossa vivência, o contato com
as Sagradas Escrituras.
Passado um ano, comecei
meus estudos no Colégio
Arautos do Evangelho – Thabor/Serra da Cantareira-SP),
encerrando o Ensino Fundamental. E, devido à escolha
de meus pais, um sonho de
longa data, mudamos para
o Litoral, para Itanhaém.
Como a vida é feita de altos
e baixos comecei a trabalhar
(não que o trabalho não seja
importante) no comércio
e acabei me afastando de

Deus e da Santa Madre Igreja
por um bom tempo. Como
muitos cidadãos brasileiros,
estudava e trabalhava.
Não tinha nenhuma expectativa, de um retorno
para a Igreja e nem pensava
em seguir a caminhada rumo
ao sacerdócio. Quando em
uma conversa de balcão de
padaria conheci, um santista chamado José Carlos
(era como eu o conhecia),
pertencente à OFS, me disse:
“Meu amigo, você gostaria de
ir a Santa Missa e começar
uma nova caminhada?”, e
eu disse “sim, desejo voltar
para a Santa Madre Igreja”.
Quando tive o meu reencontro com Deus, fiquei muito
feliz. Naquele momento recordei da parábola do ‘filho
pródigo’. Conheci muitas
pessoas, dentre elas, meus
companheiros de caminhada
Felipe Santos (hoje, seminarista do Seminário São José)
e Thiago Ribeiro (Seminarista dos Doutrinários), onde,
coordenamos e fundamos o
Terço dos Jovens, que visitava casas de diversos fiéis
da Paróquia Nossa Senhora
de Sion (minha Paróquia de
origem).
Depois de um tempo nesta nova caminhada, estava
feliz, porém, senti que estava
faltando algo, até que em um
anúncio feito na página do
Seminário, no Jornal Presença Diocesana, dizia que “os
encontros vocacionais” iriam
acontecer. Pensei muito, até
que cheguei à conclusão de
que deveria participar deles.
Fui acompanhado durante
um ano pela Equipe Formativa do Seminário, recebendo
no final do acompanhamento, no dia 12 de outubro de
2010, a aprovação para meu
ingresso, juntamente com
outros dois companheiros
(Wilson e Paulo), ingressando no ano seguinte, no dia 2
de fevereiro de 2011.
Aos jovens que decidirem
um dia passar por esse processo, seja para o discernimento da vocação sacerdotal
ou religiosa, asseguro-lhes
que é uma experiência muito boa e rica, ainda mais,
quando tomamos a devida
consciência, de que, tudo isto
será para Deus Nosso Senhor
e seu povo.
Encerro este testemunho,
agradecendo a meus familiares, amigos e a vocês meus
queridos leitores.
Que a Paz de Nosso de
Cristo e o amor de Maria
estejam contigo!
Paz e Bem e Salve Maria
a todos!

Comunidade de seminaristas de São Paulo tem
formação sobre o Concílio Ecumênico Vaticano II
Esteve no Seminário São
José, em São Paulo, no último dia 31 de maio, Cônego
Padre Antonio Manzatto,
que nos brindou com uma
excelente formação sobre
o Concílio Vaticano II, que
completará 50 anos de inaugurado em outubro deste
ano. Nesse mês também terá
início o “Ano da Fé”. Esse
Concilio - o 21º Concílio
Ecumênico - convocado pelo
Papa João XXIII e encerrado
pelo seu sucesso Paulo VI, foi,
segundo nosso palestrante,
“o maior acontecimento eclesial do século XX”.
O Concílio foi convocado tendo em conta uma
necessária atualização da
Igreja frente às exigências

do mundo moderno e à multiplicidade de realidades e
culturas com as quais a Igreja, a serviço do mundo, precisava dialogar de maneira
inovadora e renovadora,
tendo em vista o necessário
comprometimento com o
Povo de Deus, até então estabelecido com demasiado
distanciamento. A partir do
Concílio, a Igreja não vê o
mundo como um “inimigo”,
mas como lugar da e para a
revelação de Deus, e assim
a Igreja inicia sua proposta
de profundo diálogo com a
modernidade, tomada em
toda sua extensão.
A Igreja reconhece então
o Povo de Deus enquanto
membro constituinte do seu

Corpo, cuja cabeça é Jesus
Cristo. Por mais que desempenhem papéis diferentes
(ministros ordenados, religiosos, leigos etc.), todos
estão inseridos com igual
condição de filhos de Deus,
que, por meio da Santa Igreja, buscam a santificação,
cada qual com seus dons,
concedidos pela Graça de
Deus, para serem colocados
à serviço dos demais.
Ou seja, a estrutura da
Igreja Católica não é piramidal, mas um círculo constituído pelo Povo de Deus
que precede a condição hierárquica da Igreja. A Igreja
possui uma dimensão hierárquica, porém, não se reduz à
hierarquia.

MotivAÇÃO - O Sacerdócio e a
juventude
“Sinal e portador do amor
de Deus aos jovens”. Esta é a
missão confiada por Deus a
todos aqueles que assumem
radicalmente na sua vida o
seguimento de Jesus Cristo.
E mais do que nunca quando
falamos da realidade social
marcada por buscas cegas
de poder, de consumir e da
cultura do prazer, precisamos
estar atentos às necessidades
espirituais dos jovens que,
nesta busca desenfreada,
muitos acabam se rendendo
à ilusão das drogas. E não
estão isentas quaisquer classes sociais, etnias ou tribos
urbanas: são gritos de todas
as juventudes.
É neste contexto tão desafiador que temos a figura
do padre, pastor de almas. E
não é só isso: alguém chamado por Deus a uma vocação
fundamental, o radical seguimento de Jesus Cristo.
Recordamos a figura de
Dom Bosco, Pai e Mestre da
Juventude, que diante do
contexto de pobreza e morte
de muitos jovens sentiu-se
impelido a fazer mais do
que somente inicia-los na
catequese e primeiros sacramentos. Viu mais longe
e dedicou sua vida para que

se tornassem “bons
cristãos e honestos
cidadãos”.
A expressão
mais rica do amor
de Deus expressa
na alegria cristã.
Este amor ao
próximo em especial
pela juventude nos
convoca a sermos
mais cristão, missionários mais audazes.
Na ocasião da XXVII
Jornada Mundial da Juventude em Madri (2011),
recordemos as palavras do
Sumo Pontífice Papa Bento
XVI: (...) “O cristão autêntico nunca está desesperado
e triste, mesmo perante as
provas mais duras, e mostram que a alegria cristã
não é uma fuga da realidade,
mas uma força sobrenatural
para enfrentar e viver as
dificuldades quotidianas.
Sabemos que Cristo crucificado e ressuscitado está
conosco, é o amigo sempre
fiel. Quando participamos
dos seus sofrimentos, participamos também da sua
glória.”
A força do amor que
educa e evangeliza.
Dom Bosco quando

Vagner recebe o Acolitato
Como parte de seu processo de formação ao sacerdócio, o seminarista Vagner
Argolo recebeu o ministério
de Acólito durante celebração presidida por Dom Jacyr
Francisco Braido,CS, Bispo
Diocesano de Santos.
A missa foi celebrada no
dia 24 de junho, na Igreja
Sagrado Coração de Jesus,
em Santos, onde Vagner realiza estágio pastoral sob a
supervisão de padre Antonio
Alberto Finotti, pároco.
Ao receber o Acolitato,

Vagner passa a ser ministro
extraordinário da Sagrada
Comunhão (podendo distribuir o Pão Consagrado), e
torna-se auxiliar do sacerdócio no serviço do altar.
Participaram ainda da
celebração os formadores do
Seminário S. José (Padres
Francisco Salamanca e Pedro
Delgado), seminaristas, diáconos, familiares e amigos do
seminarista.
Vagner se prepara para
receber o Diaconoto, em data
a ser marcada.

orientando seus educadores,
colaboradores e salesianos
sempre repetia: “Não basta
somente que os jovens sejam
amados, é preciso que eles
sintam que são amados”.
Nesta máxima o Santo da
Juventude deixava clara a
grande tarefa dos seguidores
de Cristo que caminhavam a
seu lado.
Um amor paterno, de
pastor pelas suas ovelhas e
não de “lobo em pele de pastor” como vimos nas últimas
décadas. E ainda hoje emerge
de muitos sacerdotes, religiosos ou diocesanos, o cultivo
do amor e dedicação pelas
diferentes juventudes.
Diácono Tiago Lopes, Salesiano, 28 anos, será ordenado Presbítero no dia 15
de dezembro deste ano

Neste encontro, com a
presença dos seminaristas
estudantes de Filosofia e
Teologia, foram exploradas,
ainda, as mudanças na sociedade e as mudanças teológicas desde a década de 60 até
os dias de hoje, oferecendonos subsídios para melhor
compreender a presença da
Igreja, iluminada pelo Espírito de Deus, no decorrer da
história recente.
O palestrante nos convidou a olharmos para a Igreja
enquanto realidade Divina,
mas também humana. Humana, mas também divina.
Seminarista Carlos Alberto
Coubassier Júnior, segundo
Ano de Teologia

Seminário
em Família
Nos dias 16 e 17 de junho,
o Seminário São José teve a
graça de realizar mais uma
etapa do projeto “Seminário
em Família”, a fim de que os
dez jovens que estão sendo acompanhados possam
discernir no seu chamado à
vocação sacerdotal.
Com muita alegria e disposição o tema em debate
foi “a vida intelectual e
espiritual na formação sacerdotal”.
O objetivo é focar que
estudo e espiritualidade
devem caminhar lado a lado
com o intuito de que o futuro sacerdote não seja um
pastor sem compreensão do
mundo que o rodeia e nem
vazio no âmbito espiritual.
Subindo (em cada encontro) os “degraus” do
discernimento vocacional,
os jovens compreendem,
pouco a pouco, que para
ser Padre é necessário ter o
coração aberto para servir
e deixar-se configurar a
Cristo.
Jair Cardoso da Silva,
terceiro ano de Filosofia –
Pastoral Vocacional
Chico Surian

Dom Jacyr Braido entrega a patena e o cálice ao seminarista Vagner como símbolo do novo ministério que irá exercer
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Catequese

Pe. Luís Gonzaga Bolinelli - Assessor Eclesiástico da Comissão
Diocesana de Animação BíblicoCatequética (AB-C)/Email: abcdiocesedesantos@gmail.com

Rumo ao Projeto de “I.V.C.já!”
A elaboração de um
“Projeto de Iniciação à
Vida Cristã de Jovens e
Adultos – I.V.C.ja!” para
a nossa Diocese de Santos
deve ser o resultado de um
grande trabalho de conscientização do assunto e
participação de todas as
forças vivas da Igreja.
Na direção da conscientização já foram realizadas várias iniciativas,
desde a Semana Catequético-Missionária
do ano passado, passando
pela Semana Catequética para Evangelizadores deste ano, ambas
abertas para os evangelizadores em geral, além de
algumas formações mais
específicas para os catequistas de todas as cidades
da baixada santista.
Até mesmo a maioria
dos padres, juntamente
com nosso Bispo Dom
Jacyr, participou de uma
Semana Teológica para
estudar as novas “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil”. Nelas, entre outras
coisas, é afirmado claramente que “a iniciação
cristã não se esgota na
preparação aos sacramentos do Batismo, Crisma e
Eucaristia. Ela se refere à
adesão a Jesus Cristo. Esta
adesão deve ser feita pela
primeira vez, mas refeita,
fortalecida e ratificada
tantas vezes quantas o
cotidiano exigir”. Em seguida conclui que “nossas
comunidades precisam
ser (...) preparadas para
permitir que o encontro
com Jesus Cristo se faça
e se refaça permanentemente”.
Estas mesmas “Diretrizes” trazem no Capítulo V as “Indicações de
Operacionalização”. Aí
se afirma que “um bom
plano, que contribui para
a ação evangelizadora, é
sempre fruto de um processo de planejamento,
com a participação direta
ou representativa de toda
a comunidade eclesial, em
cujo esforço todos, incluí-

dos leigos e leigas, têm o
direito e o compromisso
de participar do discernimento, da tomada de
decisões e da execução”.
Logo em seguida as
“Diretrizes” lembram que
a preparação do processo
“começa pela sensibilização dos membros da
comunidade eclesial sobre
a importância da participação de todos... Na sequência, está a necessidade
da constituição dos organismos de discernimento
e tomada de decisões nos
diversos ambitos eclesiais,
como as assembleias de
pastoral, os conselhos, as
comissões e as equipes de
coordenação dos diferentes serviços”.
Portanto, daquilo que
está ao nosso alcance, chegou a hora de realizarmos
uma assembleia de nossa
Comissão. Nela devemos
conferir o que realmente
estamos entendendo da
proposta e decidir qual o
próximo passo deve ser
dado para que em breve
consigamos realizar um
verdadeiro processo de
“Iniciação à Vida Cristã”,
que priorize nossos jovens
e os adultos, em vista da
formação de verdadeiras
comunidades de discípulos missionários de Jesus
Cristo.
Nossa “Assembleia
Diocesana da Animação Bíblico-Catequética – 2012” será realizada no próximo dia 19
de agosto a partir das
8h no Colégio Liceu
Santista, em Santos.
Reflexão e aprofundamento:
Participei de pelo menos alguns desses vários
momentos de conscientização sobre o processo de
Iniciação à Vida Cristã?
Qual é mesmo a proposta
fundamental desse processo? Sua paróquia vai se
fazer presente na Assembleia Diocesana da Animação Bíblico-Catequética no
dia 19/08 para colaborar
na elaboração do projeto
“I.V.C.ja!”?

AGENDA
- Retiro de Catequistas – 2012: Tema: Evangelizadores iniciados para serem iniciadores; Horário:
a chegada ao local é prevista para as 8h e o retorno a
casa, para as 17h.
15/7 - Região Guarujá - na Paróquia Nossa
Senhora de Fátima.
5/8 - Litoral Sul - na Paróquia Nossa Senhora
da Conceição;
Para setembro já estão previstos: 2/9 - Região
São Vicente; 9/9 - Litoral Centro; 16/9 - Região
Cubatão; 30/9 - Regiões Centro I, II e Orla (Santos).
- Assembleia Diocesana da Animação
Bíblico-Catequética – 2012: Tema: Construindo
juntos o “Projeto I.V.C.ja!”. Será no dia 19/8, das 8h
às 17h, no Liceu Santista, em Santos.

Romaria Diocesana ao Santuário
Nacional de Aparecida
Dia: 8 de agosto

Missa às 9h no Santuário
presidida por Dom Jacyr
Francisco Braido.

Participe da caravana de sua paróquia!
Vamos rezar com Maria pela nossa Diocese!

Geral
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IBGE divulga dados do Censo e CERIS mostra “Igreja viva”
De acordo com o Censo
Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), os católicos permanecem sendo
maioria, embora haja uma
maior diversidade religiosa
da população brasileira. Os
dados mostram que 64,6%
da população professa a fé
católica, havendo 72,2% de
presença neste credo no
Nordeste, 70,1% no Sul e
60,6% no Norte do país. A
proporção de católicos foi
maior entre as pessoas com
mais de 40 anos, chegando a
75,2% no grupo com 80 anos
ou mais.
A análise mostra que outros 22,2% da população
são compostos por evangélicos, 8% por pessoas que se
declaram sem religião, 3%
por outros credos e 2% por
espíritas.
CERIS mostra
“Igreja Viva”
O Censo Anual de 2010
realizado pelo Centro de
Estatística e Investigações
Sociais (CERIS) - entidade
brasileira de pesquisa religiosa fundada pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) - revelou, por outro
lado, uma “Igreja Viva”. É o
que afirma a análise sociológica da evolução numérica da
presença da Igreja no Brasil,
feita pelo sociólogo Padre
José Carlos Pereira, que também é colaborador do CERIS.
De acordo com o sociólogo, os dados apontam para
o aumento do número de
paróquias e para a criação
de novas dioceses, mostrando uma Igreja em constante
crescimento: “Os teóricos da
secularização dizem que a religião está fadada ao fracasso,
mas o que vemos é o contrário,
pois, à medida que surge a necessidade da criação de mais
paróquias e estas de serem
setorizadas, ampliando, assim,
o seu alcance, supõe-se que os
resultados são de uma maior
adesão religiosa, inclusive de
pessoas afastadas”, especifica
o texto.

Chico Surian/Acervo PD

Igreja é chamada a responder aos novos desafios das sociedades pluralistas

O centro de estatísticas
também apontou um crescimento considerável em relação às vocações sacerdotais
e religiosas, confirmando no
Brasil a tendência do aumento do número de sacerdotes
diocesanos e religiosos no
mundo — conforme divulgou o Setor Estatístico do
Vaticano, ao afirmar que o
número passou de 405 mil
para 413 mil.
“O quadro geral mostra
uma vitalidade da religião
católica, por meio de um
borbulhar de novas modalidades, ou novas formas de
viver a fé católica, por meio
das novas comunidades, novos movimentos eclesiais e
da volta às origens dos ideais
das primeiras comunidades
cristãs, que tem refletido
outro quadro estatístico, que
é da evolução do número de
presbíteros entre os anos de
1970 e 2010, conforme vemos
na atual planilha do CERIS.
Isso indica um retorno ao catolicismo dos afastados, mas
também uma identificação
maior daqueles que já praticavam o catolicismo, mas
não se sentiam muito firmes,

identificados com a doutrina
católica. Sendo assim, por
mais que se diga que houve
aumento no número dos
que se dizem sem religião,
ou que cresceu o interesse
e as adesões a novos grupos
religiosos e a novas igrejas,
a Igreja Católica se revela
ainda mais estruturada e em
franca expansão, com seus
empreendimentos missionários como, por exemplo,
os que foram propostos pela
Missão Continental”, destaca
a redação da análise.
Alguns números
da pesquisa ceris

Paróquias
Os dados revelam um
crescimento vertiginoso no
número de paróquias entre
os anos de 1994 a 2010, em
diversos Regionais da CNBB,
com destaque para os regionais Leste 2 (de 1.263 para
1.722) e Sul 1 (de 1.651 para
2.431) , que correspondem ao
Estado de Minas Gerais e Espírito Santo (Regional Leste
2) e ao Estado de São Paulo
(Regional Sul 1), que são os
dois maiores Regionais em
número de paróquias e de
contingente populacional.

Padres
Em 2000 eram 16.772
padres. Em 2010 chegou a
22.119 padres. A distribuição
de padres por habitantes é
outro fator levantado pela
pesquisa. Em 2000 havia
pouco mais de 169 milhões
de habitantes e para cada
sacerdote eram 10.123,97
habitantes. Dez anos depois
havia aproximadamente 190
milhões de habitantes e cada
padre teria o número de
8.624,97 habitantes.
A concentração do clero
por regiões brasileiras, segundo a pesquisa do CERIS,
mostrou que havia uma concentração maior na Região
Sudeste em detrimento das
outras regiões. Do total de
padres no país a Região Sudeste concentrava quase
metade dos sacerdotes, com
45%. O Sul ficava com um
quarto da população de padres, 25%, o Nordeste 16%,
o Centro-oeste apenas 9%.
Já o Norte seria a região com
menos padres, apenas 3%
(fonte: http://www.
cnbb.org.br/site/imprensa/
noticias/9711-ibge-divulgadados-ceris-mostra-qigrejavivaq).

Dom Jacyr Braido visita semiaberto em Mongaguá
Dom Jacyr Francisco
Braido,CS, bispo diocesano
de Santos, esteve visitando o
Centro de Progressão Penitenciária Dr. Rubens Aleixo
Sendin, o Presídio Semiaberto de Mongaguá, para cohecer o “projeto Inclusão”, que
vem sendo realizado naquela
unidade prisional.Dom Jacyr
foi acompanhado por padre
Valdeci João dos Santos,
Coordenador Diocesano das
Pastorais Sociais, e Murilo
Martins, Coordenador Diocesano da Pastoral Carcerária.
Lá, foram recebidos pelo
Diretor Alfredo Arthur de
Almeida.
Durante a visita Dom
Jacyr pôde conhecer uma
série de atividades que visam a atender diferentes
necesidades dos reeducandos, dentro do sistema e
para quando egressarem.
“Assim, quando voltarem
ao convívio social, familiar,
eles poderão assumir uma
atividade profisisonal, ou, o
que é mais importante, assumirem a própria vida, numa
nova perspectiva”, analisa o
Diretor.
Para que esse processo
possa acontecer, Alfredo explica que é, necessário, antes
de tudo, criar as condições
básicas para que o presidiário
“se sinta uma pessoa com
dignidade e que só depende
dele fazer as mudanças em
sua vida”.
Nesse sentido, desde
2007, quando assumiu, o
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Pe. Valdeci, Dom Jacyr, Arthur Alfrero e Murilo Martins
Diretor realizou uma série
de reformas e adaptações na
infraestrutura do Presídio,
melhorando as condições
dos dormitórios, banheiros,
refeitório, salas de aulas, biblioteca e capela ecumênica.
Desde que ao presídio,
o interno tem acesso à regularização de documentos
(quando é o caso), aulas de
supletivo ou cursos técnicos
em parceria com o SENAI/
SESI e com o programa PróEgresso (resultado da conjunção de esforços entre a
Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho (SERT)
e a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).
Recentemente, foi instala
da uma padaria industrial Pão Nobre - em parceria com
o Instituto dos Empreendedores Varejista e Comércio
do SP. A Padaria vai absorver

a mão-de-obra local e os produtos vão abastecer a própria
unidade além de escolas e
prefeituras da Região.
Segundo o Diretor, o
sucesso do projeto depende,
em grande parte, da adesão
do reeducando, “embora
sabemos que, ao sair, ele
vai se defrontar com um
mundo hostil, resistente a
receber um egresso em sua
realidade profissional ou
social. Por isso, também
nos preocupamos com a
dimensão humana - e aqui
entra o papel da Pastoral
Carcerária ou do trabalho
de outras religiões -, porque, às vezes, no fundo do
poço, só a experiência de fé
é o que salva a pessoa, ao
mostrar uma luz, um novo
caminho para a vida dela”.
A Pastoral Carcerária está
presente em todas as uni-

dades prisionais da Região
Metropolitana da Baixada
Santista e, embora conte
com poucos agentes, “não
podemos pensar em parar
nunca! Com a presença da
Pastoral levamos um pouco
de carinho, de atenção, de
humanidade, o conforto da
fé para quem está se sentindo num beco sem saída.
Não vamos para julgar, para
condenar ou para dar lição
de moral. Vamos para nos
fazer presença e mostrar
o rosto miserciordiosos de
Deus, atendendo ao apelo
evangélico do ‘estive preso e
me visitaste’”, avalia Murilo
Martins.
Dom Jacyr lembra que
“nas nossas prioridades pastorais temos a família e a
juventude. E essa realidade
dos presídios afeta de modo
direto nossas famílias e, em
muitos casos, os jovens. Quer
seja as famílias das vítimas
quer seja as famílias de quem
cometeu um crime. Portanto,
temos de voltar nossa atenção pastoral também para
esse realidade”.
Ajude a Pastoral
Carcerária
A Pastoral Carcerária da
Diocese de Santos realiza
uma campanha permanente
de coleta de artigos de higiene pessoal. Interessados em
doar sabonete, shampoo, toalha de banho, pente ou outros
materiais podem fazê-lo na
própria paróquia que serão
repassados à Pastoral.

Vem aí a tradicional Festa
da Tainha da Catedral
Dia: 13 de julho, a partir das 20 horas.
Local: Assoc. Atlética dos Portuários de Santos.
Convites: R$ 60,00, à venda na secretaria da Catedral: 3234-4593 / 3224-1593.
você não pode perder!
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A devoção aos santos nos leva à escola de Cristo

Festa em Louvor a N. Senhora do Carmo - Paróquia N.
Senhora do Carmo - Santos
14/7 - 16h30 - Missa com
entrega dos escapulários
15/7 - 9h e 18h30 - Missa
com entrega dos escapulários
16/7 - 19h - Missa Solene
com entrega dos escapulários
R. Egídio Martins, 182,
Ponta da Praia. 3261-2793
Carmelo de São José e da
Virgem Mãe de Deus – Santos (Monjas Carmelitas)
7 a 15/7 - Novena em honra a Nossa Senhora do Carmo
16h20 – Terço preparatório para Eucaristia; 17h
- Missas da novena.
15/7 - Após a missa haverá
procissão luminosa e imposição do escapulário.
16/7 - 17h - Missa solene
em louvor a Nossa Senhora
do Carmo.
R. Dom Duarte Leopoldo
e Silva, 50, Marapé, Santos 3239 4052
Vintena de Nossa Senhora
do Carmo - Convento Nossa
Senhora do Carmo - Santos.
7 a 27/7 - Vintena, com
imposição do Escapulário em
todas as missas. As missas
serão celebradas de segunda
a sexta: 7h30, 12h30 e 18h.
Sábado: 17h.
Domingo: 8h, 11h e 18h.
16/7 - Festa de Nossa
Senhora do Carmo. Missas:
7h30, 9h, 12h30. 15h - Unção
dos enfermos; 18h - Missa
com Procissão Luminosa.
20/7 - 18h - Missa Solene
pelo dia do Profeta Santo
Elias.
27/7 - 18h - Missa Solene
pelo dia do Beato Frei Tito
Brandsma.

N. Sra. do Carmo
*Durante a Vintena, colabore doando 1 quilo de
alimento não-perecível que
será encaminhado para a Sociedade São Vicente de Paulo
Eventos: Corais Litúrgicos e Café Amigo Carmelitano.
Praça Barão do Rio Branco,16, Centro - Santos.
Paróquia Santa Cruz - Santos - Festa em Louvor a São
Camilo de Lélis
11, 12, e 13/07 – 18h30
- Tríduo preparatório com
Missas Festivas.
14/7 – 7h30, 15h, 16,
18h30 - Missas Festivas.
15/7 - 16h - Missa Festiva.
18h30 - Procissão com
Imagem de São Camilo e
Missa.
19/7 - 17h - Acolhida da
Relíquia do Coração de S. Camilo de Lélis e reza do terço.
18h30 - Missa e bênção com
o coração de São Camilo e
outras cerimônias.
20/7 - 7h30 - Missa festiva com bênção dos pães e
com a relíquia do coração.
10h - Missa festiva, bênção

Confira a programação:
Dias 11, 12, e 13/7 – 18h30
- Tríduo preparatório para a
festa de S. Camilo, com Missas
Festivas.
14 - 7h30, 15h, 16h, 18h30 Missas Festivas.
15 - 16h - Missa Festiva.
18h30 - Procissão com Imagem
de São Camilo e Missa.
Acolhida do Coração de
São Camilo.
19 - 17h - Acolhida festiva
do Coração de S. Camilo e Reza
do Terço.
18h30 - Missa e bênção com
o Coração de São Camilo.
20 - 7h30 - Missa festiva.
10h - Missa festiva, bênção e
unção dos enfermos
12h - Missa concelebrada
com a presença de religiosos
Camilianos.
13h - Despedida da Relíquia
que segue para o Rio de Janeiro.
Paróquia Santa Cruz - Av.
Senador de Feijó, 444 (Vila Mathias). 3232-9410.
Camilo e a busca do
serviço ao enfermo

São Camilo de Lellis nasceu
em 25 de maio de 1550, em Buchianico, Itália. O pai foi militar
e a mãe, chamada Camila, estava
próxima aos 60 anos quando São
Camilo nasceu. Aos doze anos,
Camilo perde a mãe e decide
acompanhar o pai na carreira
militar, porém, ambos adoecem
e o pai vem a falecer. Ele volta
então para a terra natal sem os
pais e sem destino. Surge na
perna direita de Camilo uma
ferida que o acompanhará até o
final da vida, deixando inclusive,
o osso a vista.
Camilo fez voto de se tornar
Franciscano, mas a ferida na
perna o obrigou a se internar
duas vezes no Hospital São Tiago, em Roma, sendo dispensado
de seu voto.
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Monjas Carmelitas convidam fiéis a
viverem a espiritualidade Teresiana

São Cristóvão

São Tiago Apóstolo
e unção dos enfermos. 12h
- Missa concelebrada com
diversos sacerdotes - Bênção do Coração e despedida
solene.
Av. Senador de Feijó, 444.
3232-9410
Paróquia São Tiago Apóstolo – Festa de S. Tiago
20 a 28/7 – 19h30 - Novena de São Tiago.
25/7 - 19h30 Missa Solene
29/7 - 17h30 - Procissão
saindo da Igreja N. Senhora
Aparecida (R. Maria Mercedes Féa, 3ª Travessa) em
direção à Paróquia São Tiago.
Durante todos os finais
de semana do mês de julho,
quermesse após as missas.
R. Itanhaém, 274, Chico
de Paula. 3296-1755.
Paróquia Senhor Bom Jesus
- Guarujá
27/7 - Inicio da novena
do Senhor Bom Jesus. 20h
- Missas.
4 e 5 /08 - 19h - Missa e
quermesse.
Rua Heleno Corrêa de

Lima, 22 - Vila Zilda - 33551887.

Monjas Carmelitas dedicam sua vida a Deus no silêncio, na oração e na contemplação

Paróquia Santa Rosa de
Lima – Guarujá - Festa de
São Cristóvão
29/7 - 17h - Missa Solene
com benção das chaves.
18h - Procissão com benção dos veículos e motoristas.
Av. Manoel da Cruz Michael, 297 - Santa Rosa 3358-1479 .

Terá início no dia 7 de
julho a novena em louvor a
Nossa Senhora do Carmo
no Carmelo São José e da
Virgem Mãe de Deus, em
Santos (Confira a programação ao lado). E, juntamente
com o início da novena, as
Irmãs Carmelitas estão fazendo um convite especial
para que a comunidade se
aproxime mais do carisma
e de sua espiritualidade,
participando da realização
de um sonho que vem sendo
gerado no coração das Irmãs
há algum tempo. Isso será
feito através da peregrinação da Imagem de Nossa
Senhora do Carmo entre
as famílias com a proposta
de rezar o Terço em família
e pelas famílias, pedindo
a santificação dos lares e
santas vocações.
Após a novena, as Irmãs se reunirão com os
fiéis para com eles formarem o GOT (Grupo de Oração Teresiana), um grupo
de oração integrado ao
carisma do Carmelo Teresiano, a fim de que possam
viver a oração cristã em
pequenas comunidades,
a exemplo das monjas.
Assim, será possível dar

Carreata de S. Cristóvão
(Paróquia S. João Batista/
Peruibe)
Dia 22/7, às 16h, saindo
da Comunidade N. Sra. Rainha da Paz (Ribamar) para a
Igreja Matriz (Centro), onde
haverá Bênção dos Veículos
e Motoristas.
Praça Mons. Lino dos
Passos, 52 – Centro - 34551491

Festa de Sant’Ana (Paróquia N. S. da Conceição)
23 a 25/7 - 19h - Missa e
tríduo.
26/7 - 19h - Missa festiva
em louvor a Sant’Ana.

Relíquia do Coração de São Camilo de Lellis
em peregrinação pelo Brasil passa pela Diocese
Por ocasião das celebrações
dos 90 anos da chegada dos
primeiros irmãos da Ordem de
São Camilo de Léllis ao Brasil
(1922), a Relíquia de São Camilo,
o coração do Santo, passará por
várias cidades brasileiras, onde
os Camilianos atuam. Ele chega
no dia Primeiro de Julho e passa
por Santos (onde os Camilianos
atuam há 60 anos) no dia 19, na
Paróquia Santa Cruz, sede da
Pastoral da Saúde, coordenada
pelo padre Camiliano Arcídio
Favretto.
Para receber a Relíquia, a
Paróquia está com uma programação especial e todos estão
convidados a participar.
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início à criação da “Ordem Carmelita Descalça
Secular”.
Esta Ordem será formada pelos fiéis leigos
e partilhará o mesmo
carisma das religiosas.
Animados pela Igreja,
serão chamados a oferecer à Igreja no local onde
estão inseridos – família,
trabalho, escola, comunidade, igreja local – o
testemunho das riquezas
da experiência de Deus e
da vida de oração como
abertura ao próximo.
Quem se sentir chamado a fazer parte desta
comunhão com o carisma
e espiritualidade Teresiano pode comparecer no
início da novena de Nossa
Senhora do Carmo, no dia
7, ou entrar em contato
com o Carmelo pelo telefone 3239-4052.
Conheça mais um
pouco sobre a vida, carisma e missão das Irmãs
Carmelitas no site:www.
carmelodesantos.com.br
O Carmelo fica na R.
Dom Duarte Leopoldo e
Silva, 50, Marapé, próximo à Igreja S. Judas
Tadeu, em Santo.

São Vicente investe novos ministros
extraordinários da Sagrada Comunhão
Divulgação

Padres Romano, João Bosco e Arcídio atual comunidade dos Padres Camilianos da Diocese
de Santos. O Coração de São Camilo evoca a missão dos religiosos: humanizar a saúde
Em agosto de 1583 fundou
uma Companhia com mais cinco pessoas, visando a ajudar os
doentes. Diante das dificuldades,
Camilo rezava de joelhos diante
do crucifixo e em sua experiência
mística afirma ter ouvido: “Não
tenhas medo, segue adiante, pois
esta obra não é tua, mas minha”.
Isto lhe deu força e perseverança
até o final de sua vida.
Em março de 1583, o Papa
Sisto V transforma a Companhia
em Congregação dos Ministros
dos Enfermos e três anos mais
tarde autoriza o uso da cruz
vermelha sobre o hábito. Foi
ordenado sacerdote em 10 de
junho de 1584, aos 34 anos.
Em 1591, o Papa Gregório
XIV eleva a Congregação dos
Ministros dos Enfermos à categoria de Ordem, expandindo-se
pela Itália e, atualmente, os
Camilianos estão presentes em
35 países, atuando no mundo
da saúde.
O coração resguardado
São Camilo faleceu aos 64
anos, em 14 de julho de 1614.
Quando ele morre, a ferida em
sua perna cicatriza inexplicavelmente. Os médicos que dele
cuidavam julgaram que “um
coração tão extraordinário assim, não poderia desaparecer”.
Tomaram a decisão de retirar o
coração do corpo para que fosse
preservado para sempre.
O Coração de São Camilo
está hoje conservado em uma
urna de vidro, dentro de um relicário dourado, no quarto onde
ele morreu. Posteriormente, este
local foi transformado numa Capela, na sede do Governo Geral
da Ordem Camiliana, junto a
Igreja Santa Maria Madalena, na
região central de Roma.
Os Camilianos no Brasil e
em Santos
Os primeiros Camilianos

Igreja Santa Cruz é a sede da Pastoral da Saúde
chegaram ao Brasil em 15 de
setembro de 1922, no Rio de
Janeiro, uns destinados ao Sanatório de São José dos Campos,
outro, à Santa Casa de Santos.

Igreja Santa Cruz e
Pastoral da Saúde
Diante do crescimento das
atividades apostólicas e de novas
diretrizes da Pastoral da Saúde,
surgiu a necessidade da criação
de uma paróquia especial confiada aos religiosos da Ordem de
São Camilo. Assim, no dia 3 de
outubro de 1975, pelo então bispo diocesano, Dom David Picão,
foi criada a Paróquia Pessoal da
Pastoral da Saúde da Diocese
de Santos, nomeando o Padre
Arcídio Favretto como primeiro
pároco. A sede é a Igreja Santa
Cruz, na Av. Senador Feijó,
onde também está localizada
a residência dos Camilianos.
Também fazem parte da comunidade Camiliana de Santos os
padres João Bosco Pinto e José
Carlos Romano, que trabalham
nos hospitais de Santos.
Sendo a sede da Pastoral
da Saúde da Diocese, da Igreja

Santa Cruz parte uma Comissão
Central, formada por dois representantes de cada Região Pastoral Diocesana, por dois representantes do Setor Hospitalar e
um da Igreja Santa Cruz. Cabe a
esta comissão, juntamente com o
pároco e vigários cooperadores,
coordenar, programar e avaliar o
andamento da Pastoral da Saúde
na Diocese.
“A participação de fieis leigos
na Pastoral da Saúde é essencial”, explica o coordenador
Pe. Arcídio. “São eles que vão
até os enfermos, nos hospitais,
nas casas, levando o carinho, a
atenção, como sinais do amor de
Deus nessa hora de sofrimento
para o doente e para a família”.
Anualmente é realizado o
Retiro Espiritual com a participação média de 300 agentes da
Pastoral da Saúde da Diocese.
Nos anos ímpares são feitos encontros de formação dos agentes
e nos anos pares é realizado o
Curso da Pastoral da Saúde para
novos candidatos.
End.: Igreja Santa Cruz
– Av. Senador Feijó, 444, Vila
Mathias, Santos. 3232-9410.

A Paróquia São Vicente
Mártir conta com o serviço
de novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. A investidura foi
realizada durante missa no
dia 2 de junho, presidida
pelo pároco Pe. Claudenil
Moraes.
São eles: Alberto Ramos Avelar; Antonio Cecato Sobrinho; Caroline
Araujo de Oliveira Martins; Celina Bertin Zancheta; Claudia Aparecida
Navarro Carceles; Cristina
Célia Neri Borges; Dayane Souza Teixeira; Edma
Kelly Verissimo da Silva,
Elena Felicio de Sousa
Monti; Eliana Laura dos
Anjos; Fernando Fortes
Filho; Frederico Carlos
dos Santos; João Duarte
de Freitas; Joselia Simões

Pelas paróquias

Seminário de Férias com Roberto Tannus na S. Francisco
- De 11 a 15 de julho estão
abertas as inscrições para
o Seminário de Férias
com Roberto Tannus,
missionário da RCC.
Mais informações: Par.
S. Francisco: 3361-2777.
Retiro de Monitores da Catequese Na Paróquia São Judas
tadeu, em Santos, no
dia 17 de julho às 14h o
Retiro dos monitores da
Catequese.

Amado; Laura Maria Fernandes Carrinho Mendes;
Luciana Fernandes Colombo Araujo; Marcia Pereira de Camargo; Maria
Dolores Ferreira da Silva;
Maria Helena Souza de
Melo; Marizilda A. M. M.
Garcia; Mayara Bernadete de Jesus; Regilda Alves
Araujo Pereira; Regina
Célia Santos Freire; Ricardo Correia de Oliveira;
Roberto Carlos Novaes;
Rosangela Cristina Lopes
Lima Santos; Solange
Ribeiro Nascimento; Tereza Francisco Inácio e
Priscila Ramos dos Santos
(a quem pedimos orações,
pois passou por cirurgia
para tirar tumor do cérebro).
(Colaboração: Ricardo Correia de Oliveira)

São José Operário
– Santos - 23/7 - 18h30
– Terço. 19h - Missa na
Rua - Gervásio Bonavides, 71, Macuco.
Santuário do Valongo - 24/7 - 8h às 12h
– Formação de Catequistas das Regiões Centro 1
e 2 - Santuário de Santo
Antonio do Valongo.
Jesus Crucificado
- Catequese de adultos
– Aos sábados, às 16h30.
Falar com o Sr. Oswald,
não precisa fazer inscrição prévia.

12 Presença Diocesana

Pe. Ricardo recebe título de
Mestre em Direito Canônico

“No dia dois de julho,
após o exame oral De
Universo Iure Canonico,
consegui o grau de Mestre
em Direito Canônico pela
Pontifícia Università Lateranense, de Roma, sendo
aprovado com Summa
Cum Laude, pela banca
examinadora formada por
três professores: Arroba,
D’Auria e Nacci, e depois de ter escrito a tesina
orientado pelo professor
Valdrini.
Já conversei com monseingeur Patrick Valdrini,
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Diocese de Santos a caminho do Rio de Janeiro para a JMJ
Divulgação

meu orientador, para definir um tema para a minha
tese de doutorado que será
sobre o Sínodo Diocesano.
Já fechei também o elenco
de disciplinas que terei
que assistir: Direito Público Eclesiástico, Direito
Concordatário, Código de
Direito Canônico e Direito das Igrejas Orientais
comparados, finalmente,
Stylus Curiae Romanae.
— em Pontificia Università
Lateranense”.(Colaboração: Padre Ricardo de
Barros/Roma).

Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro celebra Padroeira
Divulgação

Com pouco mais de
um ano de criação (fevereiro de 2011), a Paróquia Nossa Senhora
do Perétuo Socorro, em
São Vicente, celebrou no
dia primeiro de julho a
primeira festa de sua Padroeira, como paróquia.
O pároco, padre Ale-
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xandre Marques da Silva (foto, que celebrou
três anos de ordenação
sacerdotal no dia 4/7),
celebrou a Missa festiva, seguida de procissão.
Antes, a paróquia
celebrou a novena, de
22 a 30 de junho.

Falta um ano para a Jornada
Mundial da Juventude (JMJ)
que acontecerá no Rio de Janeiro e a Diocese de Santos já está
se articulando para participar
desta grande festa. A estimativa da Comissão Diocesana da
Juventude é que cerca de 500
jovens da Baixada inscritos
participem da Jornada. Na primeira semana de inscrição 60
já confirmaram presença. Além
disso - para nossa alegria! - cinco jovens da Diocese já foram
confirmados pela Organização
Oficial como voluntários e vão
atuar durante os acontecimentos da JMJ, entre os dias 23 e
28 de julho de 2013.
Para manter aquecido o espírito dos jovens nessa jornada
e motivá-los a participarem
desta grande celebração, que
reúne jovens do mundo todo
para escutar a voz do Santo Padre e com ele rezar pelo mundo,
a Comissão Juventude da Diocese de Santos está preparando
diversas atividades.

Desperta!
A primeira delas é o Desperta (Regional) Jovem!,
evento que acontecerá durante
o mês de julho, e o primeiro
encontro está marcado para o
dia sete, a partir das 15 horas
na Paróquia Santa Margarida
Maria (Praça Julio Dantas, 45,
Santa Maria, Santos).
Neste primeiro final de semana, o evento é destinado à
juventude da região de Santos
e São Vicente. Para as outras
regiões, o evento (sempre aos
finais de semana) já está marcado. A divulgação será feita
pela Fanpage da Comissão
Juventude no Facebook; http://
www.facebook.com/comissaojuventude.
“O Desperta! é uma oportunidade para que os jovens de
nossa Diocese possam conhecer
o verdadeiro sentido da JMJ
e também o trabalho que a
Comissão vem desenvolvendo
para levar os jovens ao evento”,
explica Padre Edson Felipe
Gonzalez, assessor eclesiástico
da Comissão Juventude.
O encontro será bem animado com dinâmicas, músicas,
vídeos, testemunhos de jovens
que já participaram de alguma
JMJ. O evento é gratuito e não
é necessário fazer inscrição.
“Cada Movimento ou Pastoral
jovem ficará responsável por
um momento do Desperta!,
fazendo com que o evento seja
rico em experiências e pro-
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Recepção da Cruz da JMJ e do Ícone de Nossa Senhora na Diocese de Santos, em setembro
de 2011, na Igreja S. Francisco de Assis, em Cubatão
porcionando a integração entre
os grupos. Esses encontros vão
acontecer em nível regional, para
facilitar a participação dos jovens de cada cidade e vão contar
com a presença dos diferentes
movimentos juvenis”, explica
Pe. Felipe.
Continuando a “caminhada”
para a JMJ, em agosto, no dia 4,
no salão da Paróquia Santa Margarida Maria, em Santos, acontece a Festa das Celebridades,
o aquecimento para a Gincana
Diocesana da Juventude, no
dia 26. Os convites para a Festa
das Celebridades já estão à venda
com os membros da Comissão
Juventude por R$7,00. Outras
informações com Kleber Passos
pelo telefone (13)7812-7751.
Já a Gincana do dia 26 será
no Colégio Marista (Cais). Com o
tema “Coragem Jovem, a Palavra
de Deus permanece em vós” e
o lema “Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor”
(1Co 12,5), a Gincana busca
incentivar, animar e interagir os
jovens das paróquias e regiões da
Diocese de Santos.

Outras atividades
Programe-se para participar
de outros eventos preparativos
para a JMJ 2013.
Missões Populares – 20 e
21/10/2012.
Dia Nacional da Juventude (DNJ) - 11/11/2012.
PJ/Divulgação

Festival de Artes “Dom
Bosco” - Janeiro de 2013.
Vigília Eucarística da
Juventude – 4/5/2013.
Peregrinação da Cruz da
Juventude - De 26 de agosto de
2012 a 4 de maio de 2013 (Obs.:
Esta Cruz que peregrinará pelas
paróquias da Diocese de Santos
é a Cruz que será apresentada na
Gincana do Dia 26/8).

Cuidados
“As inscrições oficiais da
Jornada Mundial da Juventude
2013 começam neste mês de
julho e a Comissão Juventude
está se organizando para levar
os jovens da Baixada Santista
como um único grupo, uma vez
que a organização oficial não
permite a inscrição individual.
Para isso, a Comissão abriu
uma pré-inscrição dos jovens
que pode ser feita através do site
www.comissaojuventudesantos.
com.br”, lembra Pe. Felipe.
Através da apuração dos
interessados em participar,
serão organizadas as caravanas
de, no máximo 50 jovens, como
determina a Arquidiocese do Rio
de Janeiro. Assim, a Comissão
entrará em contato com os préinscritos, confirmará a inscrição
oficial dos grupos e encaminhará
os encargos para pagamento.
O Assessor Eclesiástico enfatiza que somente a Comissão
Diocesana da Juventude respon-

de oficialmente pelos eventos e
encaminhamentos relacionados
à participação da Diocese de
Santos na Jornada Mundial da
Juventude. Para isso, está disponibilizando os contatos dos
coordenadores jovens que fazem
parte da Comissão para esclarecimento de quaisquer dúvidas
ou informações sobre a Jornada
Mundial da Juventude 2013.
“Os jovens devem ficar atentos
para eventuais tentativas de uso
indevido da Jornada. Por isso,
procurem sempre a Comissão da
Juventude para não se deixarem
enganar”.
Contatos com a Comissão Juventude da Diocese
de Santos:
Facebook - http://www.
facebook.com/comissao.juventude.7
E-mail – comissaojuventudesantos@hotmail.com
Site- www.comissaojuventudesantos.com.br
Assessor eclesiástico:
Pe. Edson Felipe Monteiro (13)
3355-1887
Coordenadora Diocesana: Elys Santiago (13) 78178124
Vice-coordenador: Renan
Mascarenhas (13) 9610-9087
Membros da comissão:
Rafael Oliveira (13) 7817-8180;
Kelly Alves (13) 7805-0374;
Kleber Pereira (13) 7812-7751;
Fabrício Ramos (13) 8818-1009.
PJ/Divulgação

Santo Antonio tem novo pároco

Tomou posso como
novo pároco da paróquia
Santo Antônio, em Praia
Grande, padre Vanderlei
Carlos, CSS. A celebração
de posse aconteceu no dia
8/7, às 10h na Matriz de
Santo Antônio, presidida
por Dom Jacyr Francisco

Braido,CS, Bispo Diocesano.
Pe. Vanderlei, então
vigário na Santo Antônio
desde 2011, sucede Padre José Tadeu Aguiar
Lima, CSS, transferido
para Roma, onde exercerá
o cargo de Conselheiro no
Conselho Geral da Congregação dos Sagrados
Estigmas.
O novo pároco da Santo Antônio nasceu em
5/10/1962 no Rio de Janeiro. Ingressou no Seminário em Ribeirão Preto
em 1991, sendo ordenado
sacerdote em 1º de dezembro de 2001 em Campinas- SP, pelas mãos de D.
Mauro Montagnoli, bispo
de Ilhéus- BA.

Diocese na Romaria Estadual da Juventude
Cerca de 100 jovens da Diocese de Santos (foto) participaram
nos dias 9 e 10/6 da 18ª Romaria Estadual da Juventude com o
tema “Pastoral da Juventude: testemunho e esperança”, em Presidente Prudente. A Romaria iniciou no domingo, 10, às 7 horas,
com uma Missa presidida pelo Bispo Local, D. Benedito Gonçalves
dos Santos, e concelebrada por D. Mauricio Grotto de Camargo,
Arcebispo de Botucatu. Após a celebração, os jovens foram até o
Parque do Povo, onde dançaram uma grande ciranda em homagem a Maria. Em 2013 será a vez de Aparecida do Norte receber o
evento estadual, em setembro.

Curso de dinâmica musical para jovens

Nos dias 22 e 24/6, a PJ de Santos promoveu a 1ª edição do
Curso de Dinâmica Musical para Líderes (CDL-M). O evento ocorreu na Casa de Retiro Santa Terezinha (que pertence à Diocese de
Limeira), mas se localiza na cidade de Praia Grande. O curso foi
preparado por uma equipe de jovens de São Paulo e através de
oficinas, apresentou, a partir das artes cênicas, como trababalhar
a mística pastoral. Os 25 jovens que participaram do evento ganharam exemplares de um Cancioneiro Pastoral e o Ofício Divino
da Juventude.
(Colaboração: Lincoln Spada/PJ Diocese de Santos)

