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Família, base para as vocações

Arte sobre fotos Chico Surian/Acervo PD

Santos se
prepara para
festejar a
Padroeira
P. 12

Semana
Teológica
para os leigos

Este ano, a Semana
acontece de 3 a 5 de setembro, no Liceu Santista, das 19h30 às 22h com
o tema “Revisitando o
Concílio Vaticano II”. O
Assessor será Pe. Alfredo José Gonçalves,CS,
Superior Provincial
dos Missionários de S.
Carlos (Padres Carlistas). Participe!

“Estamos no mês
de agosto. No dia
8, realizamos a Romaria Diocesana a
Aparecida do Norte.
É um dia muito especial: vamos nos
recolher em oração
juntos e rezar à Nossa Mãe Aparecida:
1. pelo Sacerdócio e
Vocações sacerdotais;
2. pelos Pais e
suas famílias;
3. pela Vida Consagrada e vocações religiosas;
4. pelos Catequistas e
leigos/as no Dia Nacional do Catequista.
Reﬂitamos e rezemos
unidos no Senhor”.
(Mensagem de D.
Jacyr Braido para o
mês de agosto, p. 3)

Nota da
CNBB sobre
o ano da fé

P. 4

Carta de
Dom Eduardo
aos padres
“A JMJ nos presenteia
com este clima favorável
para se trabalhar a questão vocacional. Não percamos tempo nem privemos
nossos jovens deste seu
‘direito existencial’! Os jovens estão motivados a
uma entrega mais radical a
favor de Jesus Cristo e do
seu Evangelho. O que lhes
oferecemos?”

Aproxima-se o início do
Ano da Fé, proclamado pelo
Papa Bento XVI para o período que vai de 11 de outubro
próximo a 24 de novembro
de 2013.
Esta comunicação tem
a ﬁnalidade de informar a
respeito do Calendário de
celebrações de caráter universal, recordar as sugestões
dadas às Dioceses pela Santa
Sé e divulgar as primeiras
iniciativas da CNBB.
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TODOS OS
DOMINGOS, ÀS
11H15, A “VOZ DO
PASTOR” COM A
PARTICIPAÇÃO DO
BISPO DIOCESANO

DOM JACYR
FRANCISCO
BRAIDO

Nas próximas eleições serão eleitos o prefeito e os vereadores das cidades. Deve ser
compromisso de cada cidadão exercer com
consciência e cuidado sua cidadania. Voto
não se troca nem se vende. Voto tem consequências profundas em nossas vidas e no
futuro da cidade onde vivemos. Por isso, é
importantíssimo escolher bem. É necessário
conhecer os candidatos.
O Jornal Presença traz a lista dos candidatos
para as prefeituras das nove cidades da Baixada
Santista, que compõem a Diocese de Santos. Também está sendo divulgado o endereço e contato
do Comitê Santista de Combate à Corrupção
Eleitoral (Lei 9.840/99), no qual participa a
Diocese de Santos. É obrigação do cristão denunciar possíveis irregularidades nas eleições.
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Romaria Diocesana
O que é o
ao Santuário
Conselho
Nacional de Aparecida de Leigos?

RCC - Santos

Agora nos
canais
4 net
e 40 UHF

Prepare-se para as próximas
eleições municipais

CODILEI

Assembleia
Diocesana
da RCC da
Diocese de
Santos
O Conselho Diocesano
da Renovação Carismática Católica da Diocese de
Santos faz sua Assembléia
Geral Ordinária no dia 26
de agosto de 2012, com
início às 8h, na Paróquia
da Sagrada Família.
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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!

Como sujeitos eclesiais,
os leigos e leigas buscam na
sua organização constituírem-se plenamente Igreja,
habilitarem-se cada vez mais
à Missão única do Povo de
Deus e,a seu e de sua parte,
construir o Reino de Deus.

P. 4
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Panorama

Presença Diocesana

RELIGIOSOS

IGREJA MISSIONÁRIA

Irmãs celebram profissão perpétua
A Proﬁssão Perpétua de
Irmã Silvana de Freitas e
Irmã Niudair de Freitas, da
Congregação das Irmãs Ursulinas de Maria Imaculada ,
aconteceu no dia 14 de julho
de 2012 às 15h na capela
Santa Teresinha, Barra Bonita, Pitanga – Paraná, onde
residem seus pais.
Com alegria elas podem
dizer:
“Hoje somos agradecidas
a Deus pelo dom da vocação
que nos deste, para viver a
radicalidade do Batismo e ser
inteiramente para seu amor.”
“A alegria em nossa caminhada vocacional é sentir que
Jesus é aquele que lançou o
seu olhar de Mestre e conduziu-nos a Ele, ensinando
o verdadeiro amor, como diz
o Evangelho - “aquele que
deixa tudo para segui-lo terá
tudo em abundância”.
E podemos confirmar
isso, pois diante da nossa
pequenez Ele nos protege e
nos transforma na grandiosidade de seu amor. Quem
segue Cristo não deixa nada,
mas ganha tudo.”
“Senhor, faz de nossas
vidas uma fonte de paz e de
alegria!”
“Por meio de nós, que a
tua luz resplandeça na plenitude do amor!”

Divulgação

Ir. Silvana e Niudair durante
proﬁssão perpétua

Irmãs Silvana e Niudair
PARABÉNS. IRMÃ NIUDAIR.
Nossa querida Ir. Niudair, as Irmãs Ursulinas e
a Igreja estão de parabéns!
Mais uma jovem é consagrada por Deus na VRC em nossa Diocese de Santos! Com
alegria a cumprimentamos!
Ir. Niudair, conte com
nossas orações para sua vida
e missão.
Com carinho, em nome
das Irmãs da CRB-Núcleo de
Santos, Ir. M.de Lourdes M.
de Toledo,isj.

Agosto, mês dedicado às vocações
LEMBRETE -No dia 17 e 18 de agosto celebramos
o DIA DA VOCAÇÃO À VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA.
Cada paróquia e comunidade poderá convidar as Religiosas para dar seu testemunho nas Missas e participar
das feiras Vocacionais.
CARTA ABERTA ÀS
AMIGAS E AMIGOS
No seguimento de Jesus somos peregrinas.
Conforme Eclesiastes 3,
1-8: “ Tudo tem seu tempo
e sua hora e cada ocupação
tem seu tempo debaixo do
céu”.
Em janeiro de 2006
recebi o “envio”, para vir
integrar a Comunidade
das Irmãs de São José em
Santos. Aqui, nestes seis
anos e meio procurei viver
com amor na comunidade
das Irmãs, na Equipe de
Coordenação da Pastoral
do Colégio São José. Que
alegria lembrar-me dos
Encontros de Espiritualidade com o Corpo Docente
e colaboradores, ver a animação das Professoras de
Ensino Religioso e alunos
no Trabalho Social Voluntário Semanal no Asilo de
Idosos ou na Creche, bem
como na Gincana Anual da
Solidariedade!
Desde 2006 uma de
minhas alegrias tem sido
a participação da CRBNúcleo de Santos. Amo a
VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA em seus vários
carismas e Famílias Religiosas. Criamos laços, sonhamos junto, realizamos
junto com a CRB-SP.
Procuramos fazer o
Encontro DESPERTAR
MISSIONÁRIO JOVEM
e os ENCONTROS VOCACIONAIS. Deus é que
realiza através de nós.
Em nível de Diocese de
Santos procurei me inculturar, sentir a realidade,
participar de Assembleias,
Celebrações, Encontros
mensais da JEP, divulgar
informações e comunicarme através da coluna da
CRB- Núcleo de Santos,
no Presença Diocesana.

Repasse da Assembleia da
CRB

*No Dia 23/8, no CEFAS, após a JEP será o
ENCONTRO DE REPASSE da ASSEMBLÉIA da
CRB-SP. Encarregadas do
REPASSE: Ir. Cleide e Ir.
Thereza Piovesan.
*No dia 25/8 - das
8h30 às 12h, Repasse para
as Religiosas e Religiosos que não puderam ir
na JEP. Local: Colégio
São Gabriel, Rua Djalma
Dutra, 100. Centro. São
Vicente/3468 2010.
Nessas duas datas
será oﬁcializada a NOVA
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Agradeço o espaço. Espero
que continuem!
Talvez você esteja se
perguntando: “Por que Ir.
Lourdes está recordando
estes seis anos em Santos?” É que estou sendo
“enviada” para integrar
a Comunidade das Irmãs
em Itu. Essa cidade não
é longe. Podem acessar
o site: www.madreteodoravoiron.com. Em Itu
temos Casa de Encontros e
Retiros. É bom lugar para
Romarias, visitar a casa
fundada por Madre Maria
Teodora Voiron. É só pedir
informações e agendar.
Deixo aqui o meu abraço e meus agradecimentos
a todas as pessoas que, de
uma forma ou de outra,
cruzaram meu caminho
neste tempo em que estive na Diocese de Santos.
Gosto de aprender com as
pessoas e com os acontecimentos! Desculpem-me
por não ter me despedido
pessoalmente de tantas
pessoas amigas.
Rezarei por todos junto
a São José, homem justo,
orante, mestre da vida espiritual e do discernimento, ﬁel ao projeto de Deus,
contemplativo na ação,
trabalhador, pai adotivo
de Jesus, esposo de Maria, padroeiro da Igreja,
patrono das Irmãs de São
José. Permaneçamos unidas e unidos no coração
de Deus.
Ir.M.deLourdesM.
deToledo,isj
EQUIPE DE COORDENAÇÃO da CRB-Núcleo
de Santos. Os nomes indicados são: Ir. Cleide Keiko
Serikava/Passionista;Ir.
Thereza Piovesan/ Coração de Maria; Frei Alessandro/OFM do Valongo.

Assembleia da CRB

Ir. Cleide keiko Serikava, Passionista e Ir.
Thereza Piovesan, do Coração de Maria, participarão da ASSEMBLÉIA da
CRB-SP, nos dias 3 a 5 de
agosto de 2012. Tema: A
identidade da VRC hoje
Lema;reavivar o dom de
Deus.

Nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para o Ano da Fé
“Caro Irmão no Episcopado,
Aproxima-se o início do
Ano da Fé, proclamado pelo
Papa Bento XVI para o período que vai de 11 de setembro
próximo a 24 de novembro
de 2013, com o qual ele oferece “uma ocasião propícia
para introduzir o complexo
eclesial inteiro num tempo de
particular reﬂexão e redescoberta da fé” (Porta Fidei, 4).
Esta comunicação tem
a finalidade de informar a
respeito do Calendário de
celebrações de caráter universal, recordar as sugestões
dadas às Dioceses pela Santa
Sé e divulgar as primeiras
iniciativas da CNBB.
A Congregação para a
Doutrina da Fé publicou
dia 06 de janeiro deste ano
uma “Nota com indicações
pastorais para o Ano da Fé”.
Recordamos a importância de que as indicações
referentes às Dioceses
e às Paróquias sejam
estudadas e que sejam
feitas as escolhas mais
convenientes às realidades locais, em vista de se
celebrar bem o Ano da
Fé, em comunhão com
toda a Igreja.
A Secretaria Organizativa do Ano da Fé, que foi
constituída junto ao Pontifício Conselho para a Nova
Evangelização, inaugurou
recentemente um site, por
ora em italiano e inglês, para
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colaborar na dinamização
das atividades do Ano da Fé:
www.annusfidei.va. Essa
Secretaria fez chegar à nossa
Conferência um “Calendário
dos Grandes Eventos”, que
lhe transmitimos.
Por sua parte, a CNBB
está promovendo as seguintes iniciativas:
- A abertura oﬁcial do
Ano da Fé para o Brasil
ocorrerá na Basílica Nacional de Nossa Senhora
Aparecida, dia 12 de outubro, durante a celebração
principal da solenidade da
Padroeira do Brasil, às 10h.
- A impressão de um
cartão com o Credo Niceno-Constatinopolitano e
a imagem oﬁcial do Ano
da Fé, para facilitar a re-

citação cotidiana do Credo,
como sugere o Papa (Porta
Fidei, 9).
Os pedidos podem ser
feitos às Edições CNBB pelo
call-center (61 2193-3019).
- A publicação dos Documentos do Concílio
Vaticano II, do Catecismo
da Igreja Católica e do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, em edição mais
econômica.
-A publicação de uma
coletânea de textos de
Bento XVI sobre a fé.
- As Comissões Episcopais Pastorais para a Doutrina da Fé, para a Animação
Bíblico-Catequética e para a
Cultura e a Educação estão
promovendo um Congresso Teológico sobre os 20

anos do Catecismo da
Igreja Católica e o Ano da
Fé, de 7 a 9 de setembro
próximo, na PUCPR (as
inscrições podem ser feitas
na página da CNBB na internet). E, posteriormente,
publicarão as conferências
apresentadas no Congresso.
- A Comissão Episcopal
Pastoral para a Doutrina
da Fé publicará um Subsídio Doutrinal intitulado:
As razões da fé na ação
evangelizadora.
Outras iniciativas e publicações mais específicas
poderão ainda ser propostas
e oportunamente divulgadas,
como a tradução do hino e do
subsídio “Viver o Ano da Fé”,
em vista do que já iniciamos
os contatos com os responsáveis na Santa Sé.
Aproveitamos a ocasião
para renovar nossos votos de
que a celebração do Ano da
Fé represente para sua Igreja
local uma grande oportunidade de crescimento na fé e
no testemunho da comunhão
com Deus e com a Igreja
universal.
Dom Leonardo Ulrich
Steiner - Bispo Auxiliar de
Brasília/Secretário Geral
da CNBB; Dom Sérgio da
Rocha - Arcebispo de Brasília/Presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para a
Doutrina da Fé.
Brasília-DF, 18 de julho
de 2012

Calendário de eventos do Papa Bento XVI para o Ano da Fé
Eventos do Ano da Fé
presididos pelo Santo Padre
Outubro de 2012 - 11
(Quinta) - Celebração de
abertura com os Padres Sinodais, os Presidentes das
Conferências Episcopais e
Padres Conciliares.
21 (Domingo) - Canonização dos Mártires e Confessores da Fé.
Março de 2013 - 24
(Domingo) - Jornada dos
Jovens em preparação para
a Jornada Mundial da Juventude.
Abril de 2013 - 28 (Domingo) Jornada dos Crismados.
Maio de 2013 - 5 (Domingo) - Jornada das Confrarias e da Piedade Popular.
18 (Sábado) - Vigília de
Pentecostes com os Movimentos.
Junho de 2013 - 16
(Domingo) - Jornada do
Evangelium Vitae.
22 (Sábado) Concerto na
Praça São Pedro.
Julho de 2013 - 7 (Domingo) - Jornada vocacional
(seminaristas, noviços e noviças).
Setembro de 2013 - 29
(Domingo) - Jornada dos
Catequistas.
Outubro de 2013 - 13
(Domingo) - Jornada Ma-

riana.
Novembro de 2013 - 24
(Domingo) - Celebração conclusiva do Ano da Fé.
EXPLICAÇÃO SOBRE
O LOGOTIPO PARA O

ANO DA FÉ
Conceito por trás do logotipo: num campo quadrado
e com a borda, encontra-se
simbolicamente representada a nau, imagem da Igreja,
que navega sobre água sutilmente esboçadas na gráﬁca,
cujo mastro principal é uma
cruz que iça as velas que, com
sinais dinâmicos, realizam o
trigrama de cristo. Além disso, no fundo das velas, o sol,
que associado ao trigrama,
remete à eucaristia.

http://www.annusﬁdei.va/content/novaevangelizatio/it.html

Bispos da América Latina e do Caribe se preparam para próximo Sínodo
No final de julho, na sede
da Conferência Episcopal
da Colômbia, em Bogotá,
foi realizado o encontro
preparatório dos Bispos e
Delegados das Conferências Episcopais da América
Latina e Caribe que participarão da XIII Assembleia
Geral Ordinária do Sínodo
dos Bispos. O Presidente do
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D. Jacyr Francisco Braido, CS
Diretor:
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Conselho Episcopal LatinoAmericano e Caribenho
(Celam), Dom Carlos Aguiar
Retes, explicou que esta
reunião será uma oportunidade prévia para conhecerse, intercambiar ideias e
adentrar-se na metodologia
do próximo Sínodo.
O Sínodo se realizará em
Roma de 7 a 28 de outubro.
Diác. José Pascon
Odílio Rodrigues Filho
Vera Regina G. Roman Torres
Jornalista responsável:
Guadalupe Corrêa Mota
DRT 30.847/SP
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Notícias Eclesias,
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O tema proposto pelo Santo
Padre Bento XVI é "A Nova
Evangelização para a transmissão da fé cristã".
O Celam estudou previamente um relatório apresentado por cada uma das
Conferências Episcopais da
América Latina.
Por sua vez, o Secretario
do Pontifício Conselho para
Impressão: Gráfica Diário
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é distribuído gratuitamente em
todas as paróquias e comunidades da Diocese de Santos, nos
seguintes municípios: Santos,
São Vicente, Cubatão, Guarujá,
Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Bertioga e Peruíbe.
Os artigos assinados são de
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de seus autores e não refletem,
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editorial deste Jornal.

a Promoção da Nova Evangelização, Dom Octavio Ruiz
Arenas declarou que “ter uma
análise prévia da realidade da
América Latina permitirá
que a presença na sala sinodal seja uma presença onde
se leve em consideração a
realidade latino-americana e
a grande experiência de mais
de 30 anos neste campo”.
Presença Diocesana
Tel/Fax: (13)3228-8881
Cúria Diocesana
(13)3228-8888
Fax: (13)3224-3101
Centro de Pastoral
“Pe. Lúcio Floro”
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Seminário S. José
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Presença Diocesana
Av. Cons.Rodrigues Alves, 254
11015-200 - Santos-SP.
O Jornal reserva-se o direito de não
publicar cartas que estejam com
nomes ou endereços incompletos.

diocesedesantos@gmail.com
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Com a palavra
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EDITORIAL

VOZ

DO

Presença Diocesana

PASTOR

Uma vocação primordial:
o sopro da vida para ser gente

Mensagem do Papa aos participantes do XI Encontro
Internacional das Equipes de Nossa Senhora, em Brasília

Estamos acostumados a reﬂetir sobre a vocação no mês de
agosto. Mais antigamente, falava-se de ‘vocação’ pensando
apenas no chamado à Vida Religiosa ou ao Sacerdócio. Talvez
o costume venha pelo fato de se perceber nestas atividades a
necessidade de uma relação mais íntima com Deus. Compreendia-se, neste caso, que o próprio Deus chamava (vocare) a
pessoa para a vida sacerdotal e/ou religiosa.
Lógico, ainda hoje, não se perdeu esta noção da necessidade de uma maior intiminidade com Deus para se viver bem
o sacerdócio ou a vida religiosa, quer pela vida de oração,
quer pela vivência do carisma, quer pelos sacrifícios e pela
dedicação exigidas por esses estados de vida.
Porém, no amadurecimento da reﬂexão humana e diante
do mistério da vida - e também da morte - com certeza é possível ampliar o conceito de vocação/chamado! A humanidade
paira em um momento crucial de sua existência e precisa
decidir os novos rumos que deseja dar para o futuro, ou para
a total (im-)possibilidade de um amanhã.
Chamados à vida, vocacionados à vida, o ser humano
reconhece-se como imagem e semelhança de Deus. Porém,
assume em sua caminhada histórica nesta Terra os descaminhos de ser autor de morte, de ódio, de ganância e da fome de
seus semelhantes. Agindo como algoz de seu irmão, atrapalha
e retarda o plano de Deus, e a sociedade de irmãos transformase em mundo de inimigos violentos.
Portanto, a nossa Vocação - com ‘V’ maiúsculo - deveria ser
o compromisso com a vida: a sua e a do outro. Compromisso
de possibilitar que cada ser humano - imagem e semelhança
de Deus - seja GENTE, seja pessoa. E, nestes termos, enquanto
sociedade organizada, estamos muito aquém de nossa vocação. Nos organizamos mais em função do lucro do que tendo
a dignidade de todos por objetivo.
Se olharmos, com olhos críticos e bem abertos, alguns fatos
de nosso cotidiano, veremos o quanto isso é verdade: hoje se
constrói muitos prédios imensos e luxuosos - os desabrigados
e os moradores das palaﬁtas ou favelas jamais morarão lá.
Hoje se produz muito alimento e há grande desperdício. É
só perceber quanta comida boa é jogada fora nas praças de
alimentação nos shopping centers, e mesmo em nossas casas
- porém, os pobres, os famintos jamais comerão sequer um
prato de comida nestas luxuosas praças de alimentação por
toda a vida. Sim! É muito difícil corresponder ao chamado
primordial de apenas sermos gente, pessoas capazes de reconhecer no outro a sua dignidade de ser humano, imagem e
semelhança de Deus...

Mensagem assinada pelo
Cardeal Tarcísio Bertone aos
participantes do XI Encontro
Internacional das Equipes de
Nossa Senhora, realizado em
Brasília de 21 a 26 de julho
de 2012).
Eminência Reverendíssima, O Sumo Pontíﬁce, informado da realização em
Brasília do XI Encontro Internacional das Equipes de
Nossa Senhora, me incumbiu
de vir por este meio fazer chegar a sua paterna saudação
aos participantes e a todos
casais do Movimento nascido
duma clarividente intuição
pastoral do Servo de Deus
Henri Caffarel, sacerdote, e
cuja missão não viu diminuir,
com o passar do tempo, sua
atualidade e urgência, antes
de certa forma aumentou à
luz dos problemas e diﬁculdades que o matrimônio e a
família experimentam hoje
rodeados por uma atmosfera
de crescente secularização.
Neste contexto, os casais das Equipes de Nossa
Senhora proclamam, não
tanto com palavras como
sobretudo com a vida, as
verdades fundamentais sobre
o amor humano e sobre o seu
significado mais profundo:
«Um homem e uma mulher
que se amam, um sorriso de
criança, a paz de um lar: eis
uma pregação sem palavras,
mas extraordinariamente
persuasiva, na qual cada
homem pode já pressentir,
como que por transparência,
o reﬂexo de outro amor e o

A CAMINHO DA

JMJ 2013

Carta de Dom Eduardo aos padres do Brasil
Brasília, 01 de agosto de
2012
Caros irmãos Párocos e
Administradores Paroquiais,
Vigários Paroquiais e demais
Presbíteros.
Não temos dúvidas de que
a JMJ, além do benefício para
o impulso da evangelização da
juventude, traz, para o jovem,
um profundo questionamento
a respeito do sentido da vida.
Cada uma de nossas Paróquias
e Comunidades é chamada a
aproveitar deste momento ímpar
de nossa história, garantindo
condições favoráveis às novas
gerações para que elas possam
responder com alegria ao chamado de Deus: “Desejo que as
Igrejas locais, nas suas várias
componentes, se tornem ‘lugar’
de vigilante discernimento e de
veriﬁcação vocacional profunda, oferecendo aos jovens e às
jovens um acompanhamento
espiritual sábio e vigoroso. Deste
modo, a própria comunidade
cristã torna-se manifestação do
amor de Deus, que guarda em
si mesma cada vocação” (Bento
XVI, 49º. Dia Mundial de Oração pelas Vocações).
Estamos entrando no mês
vocacional – Agosto. O que
nossas Comunidades estão preparando, à luz da JMJ, para
que cada adolescente e jovem
receba a ajuda adequada para o
seu discernimento vocacional?
Nenhum deles deveria passar
pelas nossas catequeses, encontros, grupos, organizações
sem receber este auxílio que faz
a diferença na sua realização
pessoal, no dinamismo eclesial,
na realidade social.
Todos são responsáveis por
promover uma verdadeira ‘cultura vocacional’ em nossos ambientes. O apelo vocacional da
JMJ nos questiona:
- nossa Catequese tem atraído as novas gerações para a
reﬂexão vocacional?
- nossos jovens são apaixonados discípulos missionários
de Jesus Cristo?
- como promovemos a vocação matrimonial na cultura
juvenil atual?
- quantas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias
estão surgindo na paróquia?
- os jovens conhecem a vocação do/a leigo/a consagrado/a e
da vida monástica?
Não nos esqueçamos: uma
Comunidade que não suscita
vocações para a continuidade de
sua missão é estéril. Somos ou
não somos fecundos em nossas
palavras, atividades e testemunhos? Entre tantas propostas,
desaﬁemos nossas Comunidades
em suscitar, anualmente, ao
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seu apelo infinito» (Paulo
VI, Aos casais das equipes
de Nossa Senhora, 4 de maio
de 1970).
Claro, este ideal pode
parecer demasiado alto. Por
isso mesmo, o Movimento
incentiva os seus membros
a beberem constantemente
nas fontes da graça do sacramento do matrimônio e da
participação na Eucaristia
dominical; para além do recurso à graça dos sacramentos, lhes propõe, com grande
sabedoria, um «método»
rico de compromissos e sugestões simples e concretas
para viverem no dia a dia a
espiritualidade encarnada
de esposos cristãos. Entre
eles, sublinha-se o «dever de
sentar-se», isto é, o compromisso de manter periodicamente um tempo de diálogo
pessoal entre os cônjuges,
durante o qual fazer presente um ao outro, com toda a
sinceridade e num clima de
escuta mútua, os problemas
e os assuntos relevantes para
a vida de casal. No nosso
mundo tão marcado pelo
individualismo, o ativismo, a
pressa e a distração, o diálogo sincero e constante entre
os esposos é essencial para
evitar que surjam, cresçam e
endureçam incompreensões
que, infelizmente, muitas
vezes acabam em rupturas
insanáveis que já ninguém
ajuda a consertar. Por isso,
cultivem este valioso hábito
de sentar-se um ao lado do
outro para falarem e se ou-

virem, para compreenderem
um ao outro sempre de novo
no meio das surpresas e diﬁculdades do longo caminho.
Dentro de três meses estaremos comemorando o cinqüentenário da abertura do
Concilio Vaticano II, que, em
muitos dos seus documentos,
ofereceu à Igreja do nosso
tempo uma visão renovada
do valor do amor humano,
da vida conjugal e da família;
nessa ocasião começaremos o
Ano da Fé, para reencontrar
toda a vivacidade e a alegria
do anúncio da fé no nosso
mundo e no nosso tempo.
Sua Santidade Bento XVI
convida os casais cristãos á
serem «o rosto sorridente e
doce da Igreja», os melhores
e mais convincentes arautos
da beleza do amor sustentado

e alimentado pela fé, dom de
Deus oferecido com largueza
e generosidade a todos, para
que possam encontrar cada
dia o sentido da sua vida.
E, como sinal de gratidão
eclesial, de estímulo para os
novos desafios em aberto e
como penhor de graças e luzes
do Alto para os trabalhos do XI
Encontro Mundial das Equipes
de Nossa Senhora, o Santo Padre concede aos participantes e
respectivas famílias a implorada
Bênção Apostólica.
Aproveito o ensejo para
testemunhar a Vossa Eminência Reverendíssima os
meus sentimentos de fraterna estima em Cristo Senhor.
Vaticano, 5 de julho de
2012 - Tarcisio Card. Bertone - Secretário de Estado de
Sua Santidade

BISPO

Vocações e família: trabalho e festa!
(Diocese unida em Romaria)
D. Eduardo Pinheiro - Comissão Juventude CNBB

menos uma vocação para a vida
sacerdotal ou religiosa.
A JMJ nos presenteia com
este clima favorável para se
trabalhar a questão vocacional.
Não percamos tempo nem privemos nossos jovens deste seu
‘direito existencial’! Os jovens
estão motivados a uma entrega
mais radical a favor de Jesus
Cristo e do seu Evangelho. O
que lhes oferecemos? Abramos nossos olhos! Ousemos
propostas cativantes! Não tenhamos receio de fazer nossas,
as vibrantes palavras de nosso
Papa Bento XVI: “Queridos
jovens, não tenham medo do
chamado de Cristo para a vida
religiosa, monástica, missionária ou ao sacerdócio. Estejam
certos que Ele enche de alegria
aquele que, dedicando a vida
nesta perspectiva, responde ao
seu envio deixando tudo para
permanecer com Ele e dedicarse de coração inteiramente a
serviço dos outros. Do mesmo
modo, grande é alegria que Ele
reserva ao homem e à mulher
que se doa totalmente um ou
outro em matrimônio para
constituir uma família e tornarse sinal do amor de Cristo por
sua Igreja” (27º. Dia Mundial
da Juventude).
Maria, modelo de busca e
resposta vocacional, inspire
nossos corações a favor dos
jovens que anseiam por uma
vida com sentido. Confiemos a
ela nossa própria vocação para
que os jovens se sintam motivados com o nosso testemunho de
alegres discípulos missionários
de Jesus Cristo. Confiemos a
ela, principalmente, as vocações que Deus está suscitando
em nosso meio por ocasião da
Jornada Mundial da Juventude
- Rio 2013.
Dom Eduardo Pinheiro da
Silva, sdb - Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para
a Juventude (CEPJ)

Estamos no mês de agosto. No dia 8, realizamos a Romaria Diocesana a Aparecida
do Norte. É um dia muito
especial: vamos nos recolher
em oração juntos e rezar à
Nossa Mãe Aparecida:
1. pelo Sacerdócio e Vocações sacerdotais;
2. pelos Pais e suas famílias;
3. pela Vida Consagrada e
vocações religiosas;
4. pelos Catequistas e
leigos/as no Dia Nacional
do Catequista. Reﬂitamos e
rezemos unidos no Senhor.
1. O sacerdócio e a vocação sacerdotal - No dia 4,
celebramos São João Maria
Vianney, o Cura d´Ars. Ele
nos inspira. Vocacionado ao
sacerdócio desde criança,
superou grandes diﬁculdades
para seguir sua vocação. Mas
ele as superou e foi ordenado
sacerdote aos 30 anos de
idade.
Destinado a ARS, então
uma aldeia de 230 habitantes, desdobrou-se no atendimento ao povo, especialmente nas conﬁssões. Chegava a
permanecer de 12 a 18 horas
por dia no confessionário.
Tinha o dom de ler o que se
passava no coração dos ﬁéis e
eles saíam com a consciência
em paz. Orientava a todos a
procurar Jesus Cristo, o verdadeiro tesouro, escondido
no Sacrário, como ele dizia
apontando para o Tabernáculo. Tornou-se o modelo
dos párocos e seu padroeiro.
A pequena Ars tornou-se o
centro de atenção dos sacerdotes e ﬁéis, que acorriam - e
ainda acorrem - aos milhares
em peregrinação. Deu tudo
de si para realizar sua vocação cristã sacerdotal, numa
época difícil. Foi e é ainda
hoje inspiração para todos,

em especial para os sacerdotes, formadores, formandos
e vocacionados.
2. Família, Trabalho e
Festa - A partir do Dia do Pais
(12/8), reﬂetimos e rezamos
pela Família. A família é obra
de Deus. Homem e mulher
foram criados por Deus,
como nos revela a Escritura.
A Catequese preparatória
para o Encontro Mundial da
Família (que se realizou em
Milão, com a presença do
Papa Bento XVI), destaca: “A
mulher e o homem são, uma
para o outro, uma ‘ajuda’; é
excluída qualquer forma de
inferioridade e superioridade; a diferença permite ao
homem e à mulher estreitarse em aliança; a aliança os
fortalece”. “O homem e a
mulher que se amam no desejo e na ternura dos corpos,
assim como na profundidade
do diálogo, tornam-se aliados
que se reconhecem um graças
ao outro, mantendo a palavra dada, são ﬁéis ao pacto,
sustentam-se mutuamente
para realizar aquela semelhança com Deus à qual são
chamados desde a fundação
do mundo”.
A ideia que se nos apresenta do Encontro Mundial
das Famílias é muito rica e
dinâmica: Família, Trabalho
e Festa! “Ao analisar este
tema entendi que a família
não vive do vento; ela precisa trabalhar. Ao mesmo
tempo, precisa fazer festa;
no sentido de encontro. de
descanso, de ter tempo para
promover relacionamentos
verdadeiros e reavivar os
laços da família. São aﬁrmações de Dom Anuar Battisti,
Arcebispo de Maringá - PR. E
ele acrescenta: “Infelizmente,
a necessidade de sustentar
a família, muitas vezes, não

D. Jacyr Francisco
Braido,CS
Bispo Diocesano
de Santos

proporciona aos cônjuges
a possibilidade de escolher
com sabedoria e harmonia”.
É importante redescobrir o
sentido verdadeiro da festa.
É preciso redescobrir a festa
como tempo de encontro
com os membros da família
e com Deus. O Domingo deve
ser vivido como tempo para
Deus: para experimentar a
presença do Senhor ressuscitado, a família deve se deixar
iluminar pela Eucaristia”.
3. Solenidade da Assunção de Nossa Senhora (neste ano, comemoramos no
Domingo, dia 19 de agosto):
“A minha alma engrandece
o Senhor, e o meu espírito
se alegra em Deus, porque
olhou para a humildade de
sua serva. Doravante todas as
gerações me chamarão bemaventurada” (Lc 1, 46-48).
Esta festa nos mostra a realização plena da vida da Mãe
de Jesus: elevada aos céus,
Ela atingiu a plenitude da
Salvação e é nossa intercessora nos Céus - a Onipotência
Suplicante!
Nesta solenidade, comemoramos o Dia Mundial da
Vida Consagrada, vida que é,
no mundo e na Igreja, sinal
visível desta busca do rosto
do Senhor e dos caminhos
que a Ele conduzem. Esta

comemoração nos convida a
reﬂetir e a rezar por todas as
formas de Vida Consagrada,
femininas e masculinas. Em
nossa Diocese, lembramos o
Carmelo São José e todas as
Congregações Religiosas que
atuam em meio aos jovens,
como educadoras, e ao povo
ﬁel, em nossas paróquias e
comunidades, de acordo com
seus Carismas. Rezemos por
novas vocações religiosas.
4. Domingo, dia 26 de
agosto, é o Dia Nacional do
Catequista. Como é importante esta tarefa eclesial! São
pessoas que se dedicam à INICIAÇÃO CRISTÃ das crianças,
dos jovens e adultos.
É a segunda urgência do
“21º Plano do Secretariado
Geral 2012-2015”: Igreja:
casa de iniciação à vida cristã.
Seus objetivos são:
• “Propor caminhos novos
de iniciação cristã, favorecendo a adesão pessoal e permanente a Jesus Cristo;
• Renovar as paróquias
para que sejam lugares de
partilha, celebração e conversão;
• Capacitar os cristãos a
ﬁm de que, maduros na fé,
colaborem para a transformação das mentalidade e
estruturas sociais, em vista
do Reino”.
Termino citando Bento
XVI: “Irmãos no episcopado, Presbíteros, Diáconos,
Consagrados e Consagradas,
Catequistas e Agentes de
Pastoral e todos vós que vos
empenhais na educação das
novas gerações, exorto-vos a
uma escuta atenta de quantos sentem manifestar-se os
sinais para o sacerdócio ou
para uma especial consagração, a ﬁm de que possam dar
respostas generosas ao amoroso chamamento de Deus”.
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Pe. Dr. Caetano Rizzi - Vigário
Judicial da Diocese de Santos

Sou católica e meu
marido é ateu...
religião de um dos pais não deﬁne se ela será católica, budista
ou ateia. Ceder não signiﬁca se
omitir.
Cabe aos pais, a todos os
pais, mesmo os que são católicos e frequentam a Igreja,
perguntar à criança o que ela
está aprendendo na catequese
e mostrar que há outros pontos
de vista. A criança cresce não
fazendo distinções de pessoas, crenças, raças. Também é
importante, no caso da leitora,
dizer: “Eu e seu pai temos opiniões diferentes em matéria de
religião, mas quero que você
conheça a minha religião”.
Mais tarde, se ela vai continuar indo à Missa ou não, é outro
capítulo. Por enquanto ela precisa
de tempo para absorver a doutrina e reﬂetir. O bom exemplo e a
harmonia conjugal ajudarão nesta
difícil tarefa. Também a oração
diária da esposa cristã servirá
de exemplo para a conversão do
marido.
Veja o exemplo de Santa
Rita de Cássia, de Santa Mônica e de tantas outras pessoas.
Tantos maridos, pela oração
e bom exemplo, conseguem a
mudança de vida da esposa e da
família. Tenho paroquianos jovens que vão à Igreja rezar pela
conversão dos pais. Dizia-me
um jovem universitário: “Venho rezar por minha mãe, pois
ela é tão ruim e tão cheia de
ódios. É difícil a convivência,
mas eu creio que Deus poderá
mudá-la”. E assim acontece.
Compete, portanto, à parte
católica o bom exemplo, a vivência do amor, a simplicidade de
vida. Vejo isso em minha família
(que não é a melhor do mundo):
minha mãe nos ensinou e viveu,
juntamente com meu pai. Minha
irmã aprendeu e vive. Ensinou à
ﬁlha e esta ensina aos seus ﬁlhos.
Tudo numa harmonia perfeita.
Em casa religião não é brincadeira. Faz parte de nossa vida
diária e sem ela não se consegue
ir para a frente.
Lembremos-nos do antigo provérbio: “As palavras
comovem, mas os exemplos
arrastam”.

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

O principal
O contrário do principal
é o “acessório”, o que tem
menos importância. O principal é que o jogador saiba o
que está fazendo no campo
de futebol. Sua camisa pode
ser branca, verde claro, com
listas, mas o importante, o
principal, é que ele jogue
bem e consiga marcar gols.
O principal no automóvel
é que funcione e não deixe
o proprietário na mão, no
meio da rua. Não importa
tanto a marca, a cor, o ano
de fabricação. A pergunta
que vem de repente é: O que
está acontecendo conosco,
com os que nos dizemos
cristãos? E com os que são
dedicados a suas pastorais,
a seus movimentos, a sua
paróquia, a seus encargos
na diocese? E assim por
diante.
Sem qualquer tendência
ao alarmismo, é preocupante a visão do que acontece
para fora das paredes protegidas de nossas paróquias: as famílias estão se
desfazendo, muitos jovens
não vivem a religião, estão
se drogando e prostituindo,
novas seitas das mais variadas denominações surgem a
cada mês, a classe política
da cidade e do país parece
inclinada a uma corrupção
generalizada, os serviços
públicos não servem ao
público como devem. Os
melhores dentre os católicos
estão divididos, fechados
em seus grupos, defendendo cada um seu gueto, seu
movimento. Parece soar de
novo o alerta do apóstolo
Paulo quando escrevia insistentemente em sua primeira carta aos Coríntios,
denunciando a divisão ou
partidarismo deles: “Com
efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram de existem rixas

Missas na TV
Santa Cecília

CODILEI

É A DÚVIDA?

Lourdes, de Atibaia, leitora
de nosso Jornal pela internet,
apresenta a seguinte questão:
“Sou Católica e minha filha
está em idade de catequese.
Acontece que meu marido é
ateu e diz que ela deve decidir
isso mais tarde por si mesma.
O que fazer?”
Realmente é uma conversa
difícil, pois a profundidade
da fé nem sempre é aparente.
Muitos mal vão à Igreja, mas
rezam em momentos de crise
e não abrem mão de rituais,
como batismo e casamento.
Doutro lado da disputa, o ateu
não é uma força neutra. Ele tem
opinião formada e nega a existência de Deus. Como conciliar
as divergências?
Um bom começo é lembrar que não existe cultura no
mundo sem religião. Suprimir a formação religiosa da
vida da criança é privá-la de
conhecimento. No mínimo a
história das religiões tem que
fazer parte da educação formal.
Todos os dias, no trajeto até a
escola, é provável que a criança
passe por igrejas e templos –
como explicá-los? Você entra
no supermercado e vê ovos
de chocolate - vai dizer que a
Páscoa é o dia de entupir-se
de doce ou vai dizer que é uma
festa antiga, que simboliza o
renascimento?
No mínimo o conhecimento
religioso enriquece a vida da
criança com mais um código
social. A religião é tão confortadora para o ser humano
que aparece até na deﬁnição
de ‘saúde’ da Organização
Mundial da Saúde: “Bem-estar
físico, psicológico e espiritual”.
Outro ponto a considerar
é que a diferença de fé não
surgiu agora no casal. Apesar
dela, houve um casamento
religioso e o batismo da criança. Podemos ver que o ateu
vem fazendo concessões com
as quais precisa ser coerente.
Se não existem choques entre
os valores religiosos de um e
os valores morais do outro, é
interessante o menos religioso
ceder. E o acesso na infância à
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entre vós. Explico-me: cada
um de vós diz: Eu sou de
Paulo! Ou: Eu sou de Apolo!
Ou: Eu sou de Cefas! Ou: Eu
sou de Cristo! Cristo estaria
assim dividido? Paulo teria
sido cruciﬁcado em vosso
favor? Ou fostes batizados
em nome de Paulo?” (1Cor
1,11-13).
Será que perdemos a
noção do que é principal?
Estaríamos nos perdendo
no que é acessório? Apelando novamente ao apóstolo,
lemos o que ele escreveu aos
cristãos de Filipos: “Para
mim o viver é Cristo e o
morrer é lucro” (Fp 1,21).
Não estaríamos equivocados na vivência da religião?
O principal é conhecer e
amar apaixonadamente
a Jesus Cristo. Só assim
teremos cristãos de verdade, discípulos autênticos
e missionários para valer, abertos para o mundo
agonizante que nos cerca,
atentos à convocação de
Jesus: “A messe é grande
e os operários são poucos”
(Mt 9,37). E em outro lugar
acrescenta: “Guardai-vos de
fazer as vossas boas obras
diante dos homens, para vos
tornardes notados por eles;
de outro modo, não tereis
nenhuma recompensa do
vosso Pai que está no Céu”
(Mt 6,1). No Céu não cabem
temores ou preocupações,
mas fico imaginando os
Santos todos elevando suas
preces à Trindade Santa
para que sua Igreja seja
mais santa e menos pecadora. Para que nós aqui,
enquanto ainda vivemos
as contingências da vida
presente, sejamos cristãos
cheios de ânimo e generosidade, levando a sério nossa
vocação batismal de sermos
colaboradores na missão de
Cristo, na construção de um
mundo melhor, realmente
fraterno, como Deus quer.

O q ue é o Conselho de Leigos

Todo domingo, às 10h,
a Santa Cecília TV retransmite missas gravadas nas
paróquias da Diocese. Veja
a programação das missas
de agosto. Os horários abaixo referem-se ao horário da
gravação das missas nas
paróquias:
4 - 19h - N. Sra. das
Graças - Praia Grande.
12 - 8h - Santuário do
Valongo - Santos.
19 - 7h30 - Santa Rosa
- Guarujá.
26 - 16h - Santuário do
Monte Serrat - Descida da
Imagem da Padroeira.
A Santa Missa é transmitida pelos seguintes
canais da Santa Cecília
TV: 51 UHF Litoral Sul, 52
UHF, 13 NET.

Maria helena Lambert - Coordenadora do Codilei
Ao ensejo do mês vocacional e das comemorações dos
25 anos do nosso Conselho
Regional Sul 1 do Laicato
(Estado de São Paulo) nos
parece um momento interessante para conhecermos
e entender melhor a nossa
organização.
Nas últimas décadas,
particularmente a partir do
Concílio Vaticano II (realizado de 1962 a 1965), uma
Eclesiologia que parte da
concepção da Igreja como
“Povo de Deus” tem aprofundado o ser do leigo e da
leiga como uma vocação, um
chamado recebido pelo Batismo. Deixaram de ser compreendidos como receptores
e objetos de evangelização e
passaram a ser cada vez mais
os protagonistas, os sujeitos
do processo evangelizador,
razão ultima e única do ser
Igreja. Para cumprir cada
vez mais esse chamado do
Espírito, o mesmo Magistério
da Igreja chama os leigos a se
organizarem. Como sujeitos
eclesiais, os leigos e leigas
buscam na sua organização
constituírem-se plenamente
Igreja, habilitarem-se cada
vez mais à Missão única do
Povo de Deus e,a seu e de
sua parte, construir o Reino
de Deus.
Seus principais objetivos
são: Ser instância de representatividade do Laicato na
Igreja e na sociedade. Articular e organizar o Laicato.
Ser espaço de articulação,
formação e informação do
Laicato. Suscitar, desenvolver e aprofundar no Laicato

a consciência crítica e criativa
de sua identidade, vocação
e missão, a ﬁm de que seja
presença atuante nos espaços
sociais, políticos, econômicos
e culturais do País. Estimular
e promover o protagonismo
dos leigos e leigas. Ser presença e estímulo na caminhada ecumênica e no dialogo
inter-religioso; participar de
debates sobre os problemas
nacionais e globais.
O Conselho é constituído
por diferentes órgãos ou instâncias. A instância máxima
é do CNLB Regional Sul1 (e
a Assembleia Geral e tem por
objetivo estabelecer as metas
e diretrizes para os organismos em nível regional). O
Conselho Deliberativo é formado pela presidência, pelos
coordenadores das sub-regiões e por três representantes
das organizações filiadas.
Nosso Bispo referencial é D.
Milton Kenan Junior, bispo
auxiliar de São Paulo-Região
Brasilândia.

Em nossa Diocese o Conselho esta organizado há
muitos anos Por um grupo
atuante que prepara todos os
meses a Jornada de Estudos
Pastorais (JEP) dos leigos,
na mesma quinta-feira que
acontece a do Clero. Mas no
período da noite e no auditório do Colégio Stella Maris,
em Santos.
São encontros de formação, importantes para a
nossa missão na sociedade,
pois sempre tratamos de
temas atuais.
Como momento forte das
comemorações do Jubileu de
Prata, acontecerá nos dias 25
e 26 de agosto próximo em
São Paulo o simpósio com
o “Vaticano II e o Laicato”,
comemorando também os 50
anos da abertura do Concílio
Os palestrantes são pessoas
altamente credenciadas para
a discussão do assunto. Informações e inscrições no site
WWW.cnlbsul1.com.br email
simpósio@cnlbsul1.com.br

Terço
dos Homens

Vem aí a Semana Teológica para os Leigos

O Conselho de Leigos
da Diocese de Santos
(Codilei) promove anualmente a Semana Teológica como momento
de formação, atualização,
debate e aprofundamento
das questões relacionadas à vocação laical, ao
protagonismo do leigo
na Igreja e na Sociedade.
Tema: Este ano, a Semana acontece de 3 a 5
de setembro, com o tema
“Revisitando o Concílio

Vaticano II”.
Assessor: Pe. Alfredo José Gonçalves,CS,
Superior Provincial dos
Missionários de S. Carlos
(Padres Carlistas).
Local: Liceu Santista,
das 19h30 às 22h.
Inscrição: R$ 10,00,
a ser feita no Centro Diocesano de Pastoral, com
Patrícia.
Mais informações:
(13) 3228-8882 - Centro
Diocesano de Pastoral.

Retiro anual para casais em segunda união
A Pastoral dos Casais em Segunda União da Diocese de Santos está promovendo o
retiro anual para casais. A coordenação do retiro é de padre Julio Lopes Llarena.
RETIRO PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO - NO CEFAS – 26, 27 E 28/10/2012
FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados do casal
Ela:________________________________________________________
Ele:__________________________________________________________
Data de nascimento: Dela: ____/____/_____ Dele _____/_____/_____
Tempo de união:_____________________________________________
Freqüentam alguma paróquia? Qual?___________________________________
Indicados por:__________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________
Bairro: __________ CEP.:______________Cidade:______________________
Tel.: resid. _______________E-mail________________________________
Cel. dela: ______________________ Cel. dele:________________________
Dados do retiro - Valor R$ 120,00 (incluída alimentação e estadia)
Pagamento: ( ) 1ª Parcela p/15/08( ) 2ª Parcela p/ 15/09 ou ( ) Total até 15/10
Dúvidas? Ligue: 3877-1327 / 3471-4665 / 3358-2436 / 3364-2016

Palavra viva

Liturgia
AGOSTO

2ª feira

Intenção do mês: Para que os prisioneiros e prisioneiras sejam tratados
com justiça e sua dignidade humana seja respeitada
Datas Importantes:
01- Santo Afonso Maria de Ligório
02 - Santos Eusébio e Pedro Juliano
04 - São João Maria Vianney
05 - Domingo comum 18 / dia dos padres
06 - Transfiguração do Senhor
07 - Santos Sisto II e Caetano
08 - São Domingos
09 - Santa Tereza Benedita da Cruz
10 - São Lourenço / Dia do diácono
11 - Santa Clara
12 - Domingo comum 19 / dia dos pais /
semana da família
13 - Santos Ponciano e Hipólito
14 - São Maximiliano Maria Kolbe
16 - Santo Estêvão da Hungria

19 - Assunção de N. Senhora / dia dos
religiosos
20 - São Bernardo
21 - São Pio X
22 - Nossa Senhora Rainha
23 - Santa Rosa de Lima
24 - São Bartolomeu
25 - Santos Luís de França e José de
Calazans
26 - Domingo comum 21 / dia dos
catequistas
27 - Santa Mônica
28 - Santo Agostinho
29 - Martírio de São João Batista

Fonte: Liturgia Diária, Paulus - Ano XXI, Agosto de 2012, 248.

Dom - 05

1ª Leitura - Ex 16,2-4.12-15
06 Mc 9,2-10

Dom - 12

3ª feira

07 Mt 14,22-36

1ª Leitura - 1Rs 19,4-8

4ª feira

5ª feira

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

01 Mt 13,44-46 02 Mt 13,47-53

03 Mt 13,54-58 04 Mt 14,1-12

2ª Leitura - Ef 4,17.20-24

Evangelho - Jo 6,24-35

08 Mt 15, 21-28 09 Mt 16, 13-23

10 Jo 12, 24-26 11 Mt 17, 14-20

2ª Leitura - Ef 4,30-5,2

Evangelho - Jo 6,41-51

13 Mt 17,22-27 14 Mt 18,1-5.10.12-14 15 Mt 18,15-20 16 Mt 18,21-19,1 17 Mt 19,3-12
Dom - 19

1ª Leitura - Ap 11,19; 12,1-6.10
20 Mt 19,16-22 21 Mt 19,23-30

Dom - 26

1ª Leitura - Js 24,1-2.15-17.18
27 Mt 23,13-22 28 Mt 23,23-26

Sábado

2ª Leitura - 1Cor 15,20-27
22 Lc 1,26-38

23 Mt 13,44-46

2ª Leitura - Ef 5,21-32
29 Mc 6,17-29

30 Mt 24,42-51

18 Mt 19,13-15

Evangelho - Lc 1,39-56
24 Jo 1,45-51

25 Mt 23,1-12

Evangelho - Jo 6,60-69
31 Mt 25,1-13
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SEMANA NACIONAL
Celebram aniversário de nascimento e de ordenação,
em agosto, os seguintes sacerdotes e diáconos:

Nascimento

1 - 1962 - Pe. Eniroque
Ballerini
5 - 1966 - Pe. Samuel
Fonseca Torres,CS
6 - 1942 - Diác. João de
Deus Neto
7 - 1948 - Pe. Caetano
Rizzi
7 - 1957 - Pe. Luiz Carlos
Passos
19 - 1971 - Diác. Antonio
Eduardo Martins
21 - 1949 - Diác. João
Batista Barbosa Bueno
23 - 1933 - Pe. JeanClaude Pierre Griveau

24 - 1973 -Padre Alexander Marques da Silva
25 - 1954 - Pe. Luiz Aparecido Tegami,SDB

Ordenação

2 - 2008 - Pe. Cláudio da
Conceição
2 - 2008 - Pe. Isac Carneiro da Silva
7 - 2004 - Pe. José Raimundo da Silva
7 - 2004 - Pe. Valfran dos
Santos
23- 2003 - Pe. José Fernandes da Silva
23 - 2003 - Pe. Wilhelm
dos Santos Barbosa

Curso de Bíblia no CEBI-Santos
O CENTRO DE ESTUDOS BÍBLICOS - CEBI
Santos realiza, no segundo
semestre, o Curso INTRODUÇÃO À LEITURA
POPULAR DA BÍBLIA
NO PRIMEIRO TESTAMENTO.
Destinado a todos os
interessados no estudo e
reﬂexão da Bíblia, acontece a partir do dia 13 de
agosto, na Centro Pastoral
da Igreja Santo Antonio
do Embaré (Rua Visconti,
casa 6), em Santos.
O curso busca fornecer
os instrumentos básicos
para uma introdução à
leitura da Bíblia, em especial o seu Primeiro Testamento, onde a reﬂexão
da realidade, o estudo e a
vivência comunitária, sejam os pilares de um olhar
popular e ecumênico sobre
os textos bíblicos.

PROGRAMA
13/8 - Entrando no
mundo da Bíblia
27/8 - Mães, Pais e
Salvação na Bíblia
10/9 - Êxodo e organização das Tribos
24/9 - Os Reinos da
Bíblia
8/10 - Os Profetas
22/10 - Exílio e Reconstrução
12/11 - Os Impérios na
Bíblia
26/11 - A Sabedoria
Bíblica
Serão oito encontros
quinzenais, sempre às segundas-feiras, das 20h às
21h45, com assessoria da
Equipe do CEBI-Santos. As
inscrições gratuitas podem
ser feitas até o primeiro
encontro, no dia 13/8. Mais
informações com Norberto
(3286-4222) ou com Tânia
(3231-9584).

FDCA-Santos reúne-se na Casa
das Pastorais Sociais
Divulgação

Delegados buscam ampliar participação popular nas
discussões sobre crianças e adolescentes
No dia 30 de julho, o
Fórum dos Direitos da
Criança e Adolescente
-FDCA/Santos esteve
reunido na Casa das Pastorais Sociais e sede da
ONG Estrela do Mar, em
Santos, para acolher os
novos Conselheiros Tutelares que serão empossados no dia 3 de agosto,
a Equipe Psicossocial da
Defensoria Pública e as
ONG´s, para o fortalecimento desse espaço de
discussão das Políticas
Públicas para crianças e
adolescentes.

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

A próxima reunião será
no dia 27/8 no mesmo
local que ﬁca na Rua João
Alfredo, 340. Você dirigente ou técnico de uma
ONG de Santos, sinta-se
convidado, sua participação é muito importante
para nossas crianças e
adolescente.
Taís Pereira de Aguiar,
Coordenadora Diocesana
da Pastoral do Menor, e
Sandra Regina dos Santos, Vice-Coordenadora,
foram reeleitas Conselheiras Tutelares para o
mandato 2012-2015.

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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FAMÍLIA

O trabalho e a festa no cotidiano das famílias
A Pastoral Familiar da
Diocese de Santos já está
com a agenda da Semana
Nacional da Família confirmada. A Semana acontece
de 11 a 19 de agosto, com diversas celebrações nas paróquias, eventos culturais e as
sessões solenes nas câmaras
municipais da Região.
A Semana Nacional da
Família é um projeto da
CNBB, realizado em todas
as dioceses do Brasil que
nasceu a partir de uma
iniciativa das Equipes de
Nossa Senhora da Diocese
de Santos. Devido ao sucesso do projeto diocesano,
a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil assumiu a
iniciativa, sendo realizada
anualmente no mês de agosto em todo o Brasil, cada
ano com um tema diferente.
Para este ano, o tema será:
“A Família: o trabalho e a
festa”. “Diante deste tema,
devemos nos colocar frente
à necessidade de conjugar
aquela condição básica de
prover a vida da família,
que é o trabalho, e essa
outra necessidade que é
inerente à condição humana: o estar juntos, o fazer
festa, o confraternizar. Só
desse modo, em equilíbrio,
a família pode ser aquela célula essencial da sociedade,
capaz de defender a vida em
todas as suas etapas, desde
o ventre materno até o seu
fim natural”, explica Dom
Jacyr Francisco Braido,
bispo diocesano de Santos.
P ROGRAMAÇÃO
D IOCESANA
4/8 - Sábado - das 14h às
18h - Formação para Agentes da Pastoral Familiar
do livro Hora da Família.
Local: Paróquia Coração
de Maria – Av. Ana Costa,
74 - Santos).
8/8 - 4ª-f - Peregrinação Diocesana no Santuário de Aparecida - Missa
às 9h na Basílica Nacional
de Aparecida, presidida
por Dom Jacyr Francisco
Braido, bispo diocesano de
Santos.
11/8 - Sábado - 19h30
- Missa de Abertura Diocesana da Semana da
Família presidida por dom
Jacyr Francisco Braido,
bispo diocesano de Santos.
Local: Paróquia Santo

Divulgação

Antonio - Boqueirão - Praia
Grande.
12/8 - domingo Abertura da Semana da
Família nas Paróquias
(Dia dos Pais) - Eventos
Paroquiais de 2ª a 6ª-feira
com Missa, Palestras, gincanas dentre outras.
13/8 - 2ª-feira - 19h30
- Sessão Solene na Câmara
Municipal de Praia Grande.
14/8 - 19h30 -Solenidade
pela Semana da Família com
o Bispo Diocesano, Dom
Jacyr Francisco Braido na
Universidade Católica de
Santos, Campus Dom David
Picão (R. Doutor Carvalho de
Mendonça, 144).
15/8 - 4ª-feira - 19h30
- Sessão Solene da Câmara
Municipal de S.Vicente.
Local: Centro de Convenção de São Vicente Avenida Capitão Luís Pimenta, 811 - Parque Bitarú.
16/8 - 5ª-feira - 19h30
- Sessão Solene da Câmara
Municipal Guarujá.
17/8 - 6ª-feira - 19h30
- Sessão Solene da Câmara
Municipal Itanhaém.
19/8 - domingo - Encerramento nas Paróquias.
Dom Jacyr Francisco
Braido será o Orador Oficial
em todas as Sessões Solenes
nas Câmaras.
PROGRAMAÇÃO
NAS PARÓQUIAS

Diocese presente na escola
de atualização catequética

Catequistas dom D. Vilson Dias de Oliveira
Mais uma vez, durante
o mês de julho, a Animação
Bíblico-Catequética do Regional Sul 1 da CNBB (Estado
de S. Paulo) realizou a Escola
de Atualização Catequética e
sua Assembleia Anual.
Nossa Diocese se fez presente através de alguns representantes, membros da
Comissão que trabalha nesta
área: Maria de Lourdes, Mirtes
de Paula, Maria Yvone, Kátia
Gonçalves e Padre Luís Gonzaga Bolinelli, Assessor Eclesiástico da Comissão AB-C.
Na Escola foi desenvolvido o tema “Formação nas

Escolas Diocesanas de Catequese” e na Assembleia
tratou-se do "Caminho para
o discipulado missionário",
tendo como lema: "Fala, Senhor, na nossa voz".
Foram momentos de formação com muita espiritualidade, riqueza de conteúdos
e propostas, além de ter sido
uma grande confraternização
de pessoas que vivem a atividade catequética como um
alegre serviço ao próximo,
na Igreja, em ﬁdelidade ao
chamado de Deus!
(Colaboração: Comissão
AB-C Diocese de Santos)

Diocese na Rede

Acesse: www.diocesedesantos.com.br
http://www.facebook.com/diocesedesantos
http://www.youtube.com/user/DIOCESESTS.

N. S. Aparecida - SV
11 a 19/8 - Semana da
Família Missionária.
11/8 – 8ª Caminhada
Missionária em todo o
território paroquial, com
saída da Capela São Pedro
e São Paulo às 8h.
12 - Dia dos pais - São
José Operário – 7h30 - Missa e confraternização.
Dom Bosco – 7h30 - Missa e confraternização.
S. Paulo Apostolo 10h30 - Missa e confraternização a.
Aparecida – 9h - Missa
e confraternização. 18h30
- Missa e Benção das gestantes
13 - 18h - Terço da Família na Aparecida.
15 - 19h - Celebração
Regional da Semana da
Família no Centro de
Convenções São Vicente.
16 - 19h30 - Terço dos
Homens na Aparecida.
17 - 19h - Missa e Encontro de Formação Discípulos
e Missionários na Aparecida. Tema: A festa, tempo
para a comunidade.
18 - 9h - Encontro “A
Catequese e a família” Aparecida.
19 - 9h - Missa na Aparecida. 12h30 - Festa da
Tainha na Aparecida. 18h30
- Missa na Aparecida.
Todo 4º Sábado do mês,
após a missa, Encontro com
as Famílias.
S. Pedro Pescador - SV
12/8 - 8h - Abertura com
a Santa Missa e após café
comunitário. 18h - Missa
dos jovens e após partilha
com karaokê.
13 - 20h- Cinema na
Igreja: “A Prova de Fogo”.
14 - 20h - Palestra com o
Dr. Marco Antonio Monteiro e Dra. Claudia Carneiro
Bitar, médicos geriatra e
pediatra. Tema: Cuidados
com a Saúde da Família.
15 - 19h - Celebração

R egional da Semana
da Família no Centro
de Convenções São Vicente.
16 - 20h - Palestra com
a nutricionista Rafaelly
Grossi Tarla Menezes. Tema
- Alimentação em Família.
17 - 20h- Futebol na
praia.
18 - 15h - Apresentação
da Pastoral Familiar. 18h30
- Baile da Saudade no salão
paroquial.
19 - 17h - Encerramento
da Semana da Família com
reza do Terço. 18h- Santa
Missa. 19h30 - Lanche comunitário com Karaokê.
São João Batista/Peruíbe
11/8 –18h30 - Abertura
na Matriz
12 - Dia dos pais – Missas às 8h e 19h – Homenagem aos pais.
13 - 20h - Encontro com
as famílias na Comunidade
Santo Antônio
14 - 19h - Encontro com
as famílias na Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz
15 - 19h - Encontro com
os pais de catequizandos Matriz
16 - 20h - Encontro com
as famílias na Comunidade
Santa Luzia (nesta comunidade, no final de semana,
será feita a gincana “caçatalentos” com os catequizandos, com apresentação
aos pais em um pic-nic na
Cachoeira das Antas.
17 - Manhã - Escola do
Jd. Veneza - filme “O contador de Histórias” para os
alunos da 7ª e 8ª séries. 20h
- Encontro com os noivos.
18 - 14h - Encontro com os
pais de catequizandos na comunidade Santa Izabel – Jd. Veneza.
19 - Nos horários das
missas de cada comunidade
- Encerramento da Semana
Nacional da Família, nas
celebrações litúrgicas da
Paróquia. Obs: Gesto concreto: Trazer alimento nãoperecível para as famílias
necessitadas.

Par. São Judas Tadeu
- CB
Estaremos levando para
as comunidades o TERÇO
PELAS FAMILIAS.
13/8 - Cap. Jesus Ressuscitado - 19h30. Cap. S.
Pedro e S. Paulo- 19h.
14/8- Cap. N. S. Aparecida- Jd. Caraguata- 19h.
16/8- Cap. Mãe da Igreja
- Bolsão 8 - 19h.
17/8 - Com. Sagrada
Familia - Cj. S. Judas Tadeu - 19h.
Com. Joao PauloII - 19h
18/8- Com. Imigrante I
e II - 19h.
19/8- Encerramento da
Semana - Comunidade S.
Judas Tadeu.
Conﬁra a agenda das demais paróquias no site: www.
diocesedesantos.com.br

Assembleia
Diocesana Eletiva da RCC
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DIOCESANA ELETIVA.
O Conselho Diocesano
da Renovação Carismática
Católica da Diocese de
Santos, pelo seu Presidente, cumprindo o regimento
na forma do artigo 43º e
seguintes, CONVOCA os
Coordenadores de Grupo
de Oração da Renovação Carismática Católica
cadastrados na Diocese de Santos, bem como
os demais membros do
Conselho Diocesano da
Renovação Carismática
Católica a comparecerem
a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no
próximo dia 26 de agosto
de 2012, com início às

08h00 para a instalação
da assembléia eletiva.
O local da Assembléia
será na Paróquia da Sagrada Família, à Praça Bruno
Barbosa, número 150 no
Bairro Jardim Castelo na
Cidade de Santos.
Ordem do dia:
1. Revisão do Regimento Diocesano, para
alteração dos artigos 13º
e 51º § 2º.
2. Instalação da Assembléia Eletiva para a escolha do novo Presidente
do Conselho Diocesano.
Santos, 10 de julho de
2012.
Marcio Silva Nascimento - Presidente do
Conselho Diocesano - Renovação Carismática Católica Diocese de Santos.
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Eleitor vai escolher seus novos vereadores e prefeitos
Saiba quem são os candidatos
a prefeito em cada município
da Região Metropolitana
da Baixada Santista
SANTOS
Beto Mansur: PP –
11. Vice: Álvaro Messas
(PP). betomansur.com.br.
Eneida Koury - PSOL
– 50. Vice: José Sobreira
Barros Júnior (PSOL).
eneidapsol.com.br.
Fábio Alexandre
Nunes (Prof. Fabião)
- PSB-40. Vice: Bruna Esteves Sá (PSB). proffabiao.
com.br.
José Antônio Marques Almeida (Jama)
- PRTB- 28. Vice: Gustavo
Reis (PRTB).
Luiz Xavier -PSTU
– 16. Vice: Samuel Lopes.
Nelson RodriguesPSL – 17. Vice: Renata
Benetti.
Paulo Alexandre
Barbosa-PSDB – 45 Vice:
Eustázio Alves Pereira
Filho (PTB). Coligação:
Santos para Todos (PRB /
PTB /PSC /PR /PPS /DEM
/PHS /PTC /PRP /PSDB).
pauloalexandrebarbosa45.
com.br.
Sérgio AquinoPMDB – 15.Vice: Doutor
Rubens Amaral. Coligação: Santos Avançando
(PDT/ PMDB/ PMN/ PV/
PPL/ PSD/ PC do B/ PT do
B). sergioaquino.com.br.
Telma de Souza -PT
– 13. Vice:Vagner Pelonha
(PSDC). Coligação: Mais
para Santos (PT/ PSDC).
redetelma.com.br.
SÃO VICENTE
Caio França -PSB
– 40. Vice: Rogério Barreto Alves, o Sargento
Barreto (PPS). Coligação:
Compromisso com o futuro (PRB/ PDT/ PTB/
PMDB/ PSL/ PTN/ PSC/
PR/ PPS/ Dem/ PSDC/
PHS/ PMN/ PTC/ PSB/
PV/ PRP/ PSDB/ PSD/ PC
do B).caiofranca.com.br.
Tuca Barbosa - PPL54. Vice: Décio Trindade.
Luís Cláudio Bili
Lins da Silva (Bili) -PP
-11. Vice: João da Silva
(PT do B). Coligação: Mudar com experiência (PP/
PRTB/ PT do B).
Doutor Newton Dinamarco -PSOL – 50.
Vice: Maykon Rodrigues
dos Santos, o Professor
(PSOL). Coligação: Por
uma São Vicente mais justa e com igualdade (PCB/
PSOL).
PERUÍBE
Ana Maria Preto
-PTB – 14. Vice: Nelsinho
do Posto (PR). Coligação:O
Respeito de Quem Ama
(PP/ PDT/ PTB/ PMDB/
PSL/ PTN/ PR/ DEM/
PRTB/ PHS/ PMN/ PTC/
PV/ PSOL/ PC do B/ PT do
B).cidadana.com.br.
Maria Onira Betioli
Contel -PT – 13. Vice:
Emer Elias Abou Jaoude
(PSC). Coligação: Peruíbe
Coragem para Mudar (PT/
PSC/ PSD).
Milena Bargieri
-PSB – 40. Vice: Maria
Omuro (PPS). Coligação:
Peruíbe no Caminho Certo
(PRB/ PPS/ PSB/ PRP/
PSDB).milenabargieri.
blogspot.com.br.

Comitê de Combate à
Corrupção de olho
nas eleições

No dia 17 de julho foi
lançado na cidade de Santos
o Comitê Santista de Combate à Corrupção Eleitoral
(Lei 9.840/99) formado
por oito entidades: Diocese de Santos, Conselho
Diocesano de Leigos (Codilei), Associação de Pais
e Amigos da Escola Púbica
(Apae), Centro de Direitos
Humanos Irmã Dolores,
Cruz Vermelha, Fórum
da Cidadania, Movimento

O processo eleitoral para
as próximas eleições municipais já está em curso. No primeiro domingo de outubro,
dia 7, os eleitores irão escolher vereadores e prefeito de
suas cidades. E para se eleger, os candidatos investem
nas propagandas eleitorais,
apresentam planos e metas,
assumindo compromissos no
caso de serem eleitos.
Para atingir o maior número de eleitores, os candidatos oferecem ‘serviços’
que pretendem beneficiar a
todos. Porém, mais do que fazer promessas, é importante
que o candidato (e o eleitor!)
saiba exatamente o que lhe
cabe fazer em prol da população, quer como vereador ou
como prefeito.
Por isso, é importante
que nós, eleitores, estejamos atentos, não somente
às propostas, mas também
às atitudes e ao histórico dos
candidatos para reconhecer
neles cidadãos honestos,
habilitados para o cargo que
irão exercer como representantes da população no
Governo ou na Câmara.
O ato de votar não é um
exercício de ‘comércio’, em
que o ‘eleitor/consumidor’,
negocia com o ‘comerciante/
candidato’ o valor do voto.
Por outro lado, um cargo
eletivo também não pode ser
considerado um ‘emprego’
com um excelente salário,
porque não o é. O que está
em jogo é o bem coletivo, a
vida em sociedade, sob pena
de perpetuação do estado
de desigualdade social sob a
qual vivemos. Compromisso
maior tem ainda o eleitor
cristão, responsável que é
pela implantação da justiça
e da defesa da dignidade
humana.
Prefeito e vereadores
Este ano, os eleitores
irão escolher seus prefeitos
e vereadores. O prefeito é
o chefe do Poder Executivo na Cidade. Entre suas
funções estão: representar o povo na busca por
melhoria do município,
reivindicar convênios, benefícios e auxílios para o
município que representa,
apresentar projeto de leis
à Câmara Municipal, sancionar, promulgar, além de
divulgá-las e vetá-las, zelar
pela limpeza da cidade,
manter postos de saúde,
escolas e creches, transporte público entre outras

atribuições, administrar os
impostos, aplicando-os de
forma transparente e em
favor da população.
Este ano, a disputa pelo
cargo será mais acirrada nas
cidades de Santos e Guarujá,
com nove candidatos a prefeito em cada uma.
Além dos prefeitos, elegeremos em outubro também
os vereadores. Os vereadores
representam o Poder Legislativo no município. Neste cargo, o mandato, assim como
o do prefeito também é de
quatro anos, mas a diferença
é que enquanto o prefeito só
pode se reeleger duas vezes,
a reeleição dos vereadores é
ilimitada.
O número de vereador varia de acordo com a
quantidade de habitantes
da cidade, ou seja, quanto
maior a população, maior
o número desses políticos,
sendo que o mínimo é 9 e o
máximo é 55.
Neste sentido, houve um
amento do número de vagas para o Legislativo em
algumas cidades da Baixada
Santista: Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande
e Santos, sendo que no total
das nove cidades da BS, o
número de vagas aumentou
de 109 para 128. Tal elevação,
levou também ao aumento de
33% no numero de candidatos ao cargo na região.
Assim como o prefeito,
os vereadores também devem agir em benefício da
população, escutando suas
reivindicações e proporcionando melhorias. Entre
suas funções, eles devem
fiscalizar os atos do Executivo (prefeito) com relação

CUBATÃO
Antônio Araújo Pereira, o Toninho da
Elétrica -PSOL – 50.
Vice: Jardel Rezende
(PSOL).toninhodaeletrica.com.br.
Márcia Rosa - PT
– 13
Vice: Donizete Tavares
do Nascimento (PSC). Coligação: Pra Cubatão Continuar Mudando (PRB/
PDT/ PT/ PMDB/ PTN/
PSC/ PPS/ PSDC/ PHS/
PTC/ PV/ PSD/ PT do
B).marciarosa.com.br.
Nei Serra -PSDB –
45. Vice: Geraldo Guedes
(PR).Coligação: Cubatão
pode mais com a força do
povo (PR/ DEM/ PSDB).
Engenheiro Pedrinho de Sá - PTB – 14.
Vice: Sebastião Carlos
Henriques Silva (Tião )(PC
do B). Coligação: Trabalho
e Renovação (PTB/ PSL/
PRP/ PPL/ PC do B).

Alberto Mourão
-PSDB – 45. Vice: Professora Maura Lígia
(PMDB). Coligação: Trabalho, Dignidade e Respeito (PRB/ PP/ PDT/
PTB/ PMDB/ PSL/ PR/
PPS/ DEM/ PRTB/
PHS/ PMN/ PTC/ PSB/
PRP/ PSDB/ PSD/ Pt
do B).albertomourao.
com.br.
Alexandre Cunha
- PT – 13. Vice: Pastor Waldeir (PT). Coligação: Praia Grande
pra Todos (PT/ PTN/
PSDC/ PV/ PPL/ PC
do B).
Cunha Lima - PSC
– 20.Vice: Elisângela
Macho da Silva (PSC).
Jasper Lopes Santos - PSOL – 50. Vice:
Antônio Luiz de Souza,
o Jarrão (PSOL).

Voto Consciente e OAB –
Santos. O evento aconteceu
na Subseção Santos da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB-Santos) e contou com
a presença do Bispo Diocesano, Dom Jacyr Francisco
Braido, CS.
A função deste Comitê
é receber denúncias sobre
a compra de votos, abuso
do poder econômico e político, propaganda eleitoral
irregular e uso da máquina
administrativa. Além disso,
o núcleo elaborou dez compromissos que os candidatos
a Prefeito e Vereador de

Santos devem assumir. Os
candidatos devem analisar
cada item até o dia 12 de setembro. Nesta data haverá
um debate com os concorrentes onde eles darão uma
resposta sobre sua adesão
às propostas podendo fazer
também ressalvas, sugestões e considerações que
julguem necessárias.
end.: Estação Cidadania
(Av. Ana Costa, 340, Campo
Grande), das 15h às 21h, de
2ª a 6ª-f.
Tel.: 3221-2034 e pelo
site www.comite9840santos2012.blogspot.com.br

à administração e gastos
do orçamento, sendo mediadores entre habitantes e
prefeito. Outra importante
missão do Legislativo é a
elaboração da Lei Orgânica
do município, ou seja, um
documento com um conjunto de medidas para proporcionar melhorias para a
população. A Lei Orgânica é
uma espécie de constituição
que deve ser cumprida pelo
Poder Executivo.

CALENDÁRIO
ELEITORAL 2012

Fique atendo às datas do
processo eleitoral. As atividades marcadas neste calendário são importantes para que
o eleitor não tenha nenhuma
surpresa no dia de votar, e
possa também acompanhar
as atividades dos candidatos
para exercer o voto consciente com tranqüilidade.
AGOSTO
6 – Partidos Políticos,
Coligações e Candidatos são
obrigados a divulgar, no
site da Justiça Eleitoral, um
relatório discriminando os
recursos que receberam para
financiar a campanha eleitoral e os gastos que tiveram.
8 – Último dia para o
eleitor que estiver fora
do seu domicílio eleitoral
requerer a Segunda Via
do Título em qualquer
cartório eleitoral.
21- Início da Propaganda
Eleitoral Gratuita no rádio e
na televisão.
SETEMBRO
6- Partidos políticos, coligações e candidatos são
obrigados a divulgar, no
site da Justiça Eleitoral, um

PRAIA GRANDE

relatório discriminando os
recursos que receberam para
financiar a campanha eleitoral e os gastos que tiveram.
22- Nenhum candidato,
mesário ou fiscal de partido
poderá ser detido ou preso,
salvo em flagrante delito.
27 – Último dia para o
eleitor requerer a segunda Via do Título Eleitoral
dentro de seu domicílio
eleitoral.
OUTUBRO
2- Deste dia até às 17 horas de 9 de outubro, nenhum
eleitor poderá ser preso ou
detido, salvo em flagrante
delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória
por crime inafiançável, ou
ainda por desrespeito a salvoconduto.
4- Último dia para a propaganda eleitoral gratuita e
debates no rádio e na televisão, além de propaganda
política mediante reuniões
públicas ou comícios.
5- Último dia para propaganda eleitoral paga na
imprensa escrita.
6- Às 22 horas fica proibida a propaganda eleitoral
mediante alto-falantes ou
amplificadores de som, além
da distribuição de material
gráfico e promoção de caminhada, carreata, passeata
ou carro de som que transite pela cidade divulgando
jingles ou mensagens dos
candidatos.
7- domingo – Dia do
primeiro turno da eleição. As seções eleitorais
abrem das 8h às 17h.
8- Após as 17 horas, volta
a ser permitida a propaganda
eleitoral para segundo turno
(mediante alto-falantes ou

amplificadores de som, comício, carreata e distribuição
de material de propaganda
política).
13- Nenhum candidato
que participará do segundo
turno poderá ser detido ou
preso, salvo no caso de flagrante delito.
23- Deste dia até as 17
horas de 30 de outubro,
nenhum eleitor poderá ser
preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude
de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito
a salvo-conduto.
25- Ultimo dia para propagandas política mediante
reuniões públicas ou comícios.
26- Último dia para debates e propagandas eleitoral do segundo turno em
imprensa escrita, rádio e TV.
27- Às 22 horas fica proibido propaganda eleitoral
mediante alto-falantes ou
amplificadores de som, além
da distribuição de material
gráfico e promoção de caminhada, carreata, passeata
ou carro de som que transite pela cidade divulgando
jingles ou mensagens dos
candidatos.
28 – Dia do segundo
turno da eleição. As seções eleitorais abrem das
8h às 17h.
NOVEMBRO
6- Último dia para candidatos, partidos e coligações,
onde não houve segundo
turno, removerem as propagandas relativas às eleições.
27- Último dia para candidatos, partidos e coligações,
onde houve segundo turno,
removerem propagandas
relativas às eleições.
DEZEMBRO
6- Último dia para o eleitor que deixou de votar no
primeiro turno justificar a
ausência.
27- Último dia para o
eleitor que deixou de votar
no segundo turno justificar
a ausência.
Para outras informações a respeito das eleições 2012, consulte o
site do Tribunal Superior
Eleitoral www.tse.jus.br
(Fontes: http://www.
tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/calendario-eleitoral#5_7_2012; http://www.
tse.jus.br/eleitor/disqueeleitor/central-do-eleitor;
www.brasilescola.com/politica/funcoes-prefeito.htm)

Artur Parada Prócida- PSDB -45. Vice:
Márcio Cabeça (PSDB).
Coligação: O melhor
para Mongaguá (PRB/
PDT/ PTN/ PR/ PSDC/
PRTB/ PHS/ PTC/ PV/
PRP/ PSDB/ PC do B/
PT do B).
Paulo Wiazowski
Filho - DEM – 25. Vice:
Uilson Aparecido Machado (PSD). Coligação:
Mongaguá no caminho
certo (PSL/ PSC/ DEM/
PSB/ PSD).
Pedro Eduardo
Carvalho Homem
(Doutor Pedro)- PTB
– 14. Vice: Patrícia Vaz
de Medeiros Paixão
(PT). Coligação: Mongaguá merece muito mais
(PP/ PT/ PTB/ PMD).

ITANHAÉM
Marco Aurélio Gomes -PSDB-45. Vice: José
Roberto (PMDB). Coligação: Itanhaém ainda Melhor (PTB/ PMDB/ PSL/
PSC/ PRTB/ PTC/ PSDB).
marcodeitanhaem.com.br
Ruy Santos - PR – 22.
Vice: Miltinho da CESP
(DEM). Coligação: Itanhaém pode muito mais
(PRB/ PR/ DEM/ PT do
B).rsitanhaem.blogspot.
com.br.
Marcelo Strama PSB-40. Vice: José Renato
Costa de Oliva (Zé Renato)
(PPS). Coligação: Todos
pelo Futuro de Itanhaém (PSB/ PP/ PPS/ PV/
PSDC/ PDT/ PTN/ PRP/
PSD/ PPL/ PC do B/ PHS/
PT/ PMN).
Moacyr Américo
da Silva (Professor
Moacyr)-PSOL-50. Vice:
Suely Fitipaldi Medina
(PSOL).

BERTIOGA
Débora Pereira PDT – 12. Vice: Nelson
Turri Filho (PPS). Coligação: Cidade Nova (PT/
PDT/ PPS/ PSL/ PTC/
PTN).
Mauro Orlandini Dem – 25. Vice: José Nunes Viveiro, Zeca do Gás
(PP). Coligação: Orgulho
de ser Bertioga (DEM/ PP/
PMDB/ PV).
Kaled Ali El Malat PSDC27.
Vice: José Leandro da Silva (PSDC).
Caio Matheus -PSDB
– 45. Vice: Marcelo Vilares
(PTB). Coligação: Amor
por Bertioga (PSDB/ PC
do B/ PHS/ PRB/ PSD/
PTB/ PMN/ PRTB/ PPL).
caiomatheus.com.br.
Lairton Goulart PR- 22. Vice: Silvio Magalhães. Coligação: União
Progressista por Bertioga
(PR/ PSB/ PRP/ PT do
B/ PSC).

GUARUJÁ
Airton Sinto -PMN –
33. Vice: Pastor Marquiel
(PT do B). Coligação: Guarujá de cara nova, Guarujá
de Ficha Limpa (PMN /PT
do B). airtonsinto.blogspot.com.br.
Farid Madi - PDT
– 12. Vice: Válter Suman
(PSD). Coligação: Cidade
Viva (PDT/ PPS/ DEM/
PSD).blogdofaridmadi.
blogspot.com.br
Gentil Nunes-PSOL
– 50. Vice: Luciano Alberto (PSOL).

Nelson FernandesPTB – 14. Vice: Lealdino
Sampaio Pedreira Filho
(PTB).
Ribamar Brandão
- PSB – 40. Vice: William
Lancelotti (PV). Coligação:
Amigos da Cidade (PSDC/
PRTB/ PSB/ PV).
Maria Antonieta de
Brito - PMDB – 15. Vice:
Duíno Verri Fernandes
(PSC).Coligação: Coragem para seguir mudando
(PRB/ PMDB/ PSC/ PHS/
PTC/ PPL/ PC do B).
Rubens de Oliveira

(Rubinho) - PP- 11. Vice:
Honorato Tardelli Filho
(PTN). Coligação: Guarujá
Rumo ao Progresso (PP/
PTN).
Sidnei Aranha - PT
– 13. Vice: Amós Silvino
(PSL).Coligação Queremos Guarujá com a cara
do Brasil (PT/ PSL).aranhaadv.blogspot.com.br.
Waldyr Tamburus
-PR – 22. Vice: Neto Tucunduva (PSDB). Coligação Guarujá Tem Remédio
(PR/ PSDB).drwaldyrtamburus.com.br.

MONGAGUÁ

Geral

Agosto/2012

Centro Comunitário Pastoral Padre Ramiro começa atividades
No início deste ano, a
Paróquia Nossa Senhora
das Graças em Praia Grande inaugurou o seu Centro
Pastoral Comunitário. Nele,
a Fundação Educacional e
Cultural de Praia Grande
vem oferecendo uma série
de cursos profissionalisantes
à população mais carente da
cidade.
Hoje, a Fundação possui
diversos voluntários que
prestam seus serviços nos
escritórios da entidade e
já atendeu mais de 3.000
pessoas. No Centro Pastoral
também vai funcionar a sede
do sistema de comuniçação
da paróquia que inclui o jornal Estrela do Litoral, Rádio
Boa Bova FM 96,3, internet
e TV.
O projeto é um sonho
antigo do pároco, padre Thomas, que, juntamente com a
comunidade e um verdadeiro
exército de colaboradores,
não cansa de demonstrar
sua alegria com o resultado
da obra de mais de três anos
e “de mais de 10 anos de sonhos”, lembra.
Veja a relação de cursos
oferecido na Paróquia Nossa
Senhora das Graças: Karatê,
Alongamento e Ginástica,
Informática, Dança de Salão, Violão, Alfabetização e
Reforço Escolar, Teclado,
Espanhol básico, Curso de
formação de Camareira, Cabeleireiro, Canto, Inglês,
Balet, Drenagem Linfática
e Modelagem Corporal, Artesanato e Manutenção de

Diáconos e esposas fazem retiro

Divulgação

Divulgação

Chico Surian

No dia 9 de julho, os
diáconos permanentes da
Diocese de Santos se reuniram com suas esposas para
o retiro anual. O encontro
aconteceu no Seminário
São José, em Santos, das
8h30 à 17 horas sob orientação do Padre Francisco
Salamanca, Reitor do Seminário.
Após um café e Oração
das Laudes, Padre Francisco convidou os presentes
a uma reflexão sobre suas
práticas pastorais e de oração, comparando-as com a
ação de Jesus. Depois, cada
casal teve um tempo para
conversar sobre o assunto
à luz de textos bíblicos
sugeridos. O almoço foi

Pe. Thomas, idealizador do projeto, na sala de
multimidia. Ao lado, vista externa do Centro
Comunitário e algumas das atividades desenvolvidas: karatê, estética e informática

Computadores.
Para cada curso, há um
valor de mensalidade e o encaminhamento de matrícula
pode ser feito pela secretaria
paroquial. O documentos
necessários são xerox do RG,
CPF, comprovante de residência e deve ser pago uma
taxa de R$ 20,00.
Além dos cursos, o Centro
Pastoral Comunitário também oferece atendimentos
nas seguintes áreas: Jurídica, Fisioterapia, Psicologia,
Assistência Social, Terapias
Alternativas e Acupuntura
Auricular.
Outras informações serão
dadas pelo telefones 3472775/ 3471-1461.
Paróquia Nossa Senhora
das Graças Praça Roberto
Andraus Nº 11, Ocian – Praia
Grande.
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na Paróquia São João
Batista e contou com a
presença de Padre Antonio Alberto Finotti (Pe.
Toninho), da Equipe de
Acompanhamento dos
Diáconos da Diocese de
Santos.
No período da tarde, o tema exposto foi
a Carta Apostólica do
Papa Bento XVI, sob
forma de Motu Proprio
“Porta Fidei”, sobre o
Ano da Fé a realizar-se
na Igreja de 11/10/2012
a 24/11/2013. O retiro
foi enerrado com a celebração da Santa Missa às
16 horas.
(Colaboração: Diácono José Guerra)

Catequistas fazem retiro
Chico Surian

Informática já formou primeira turma

Relíquia do coração de S. Coral Gregoriano de Santos
Camilo passa pela Diocese celebra 40 anos de fundação

Divulgação

Chico Surian

Dom Jacyr Braido presidiu a missa com o coração de S.
Camilo: “Precisamos reaprender a ser solidários”

Coral Gregoriano mantém a tradição do canto litúrgico

Como parte das celebrações dos 90 anos da chegada
dos padres camilianos ao
Brasil (1922), a relíquia do
coração de S. Camilo está
peregrinando pelo Brasil, nas
cidades, onde os Camilianos
atuam no serviço à pastoral
da saúde, na Educação e
na Assistência Social. Em
Santos, a Igreja Santa Cruz,
administrada pelos Padres
Camilianos, recebeu a relíquia nos dias 19 e 20 de julho.
Devotos de S. Camilo,
agentes da Pastoral da Saúde,
e fiéis de várias paróquias
participaram das celebrações, que teve ainda a presença do Superior Provincial dos
Padres Camilianos no Brasil,
padre Léo Pessini, de outros
sacerdotes Camilianos de S.

O Coral Gregoriano de
Santos “Schola Cantorum
Sanctosensis” está comemorando 40 anos. Fundado em
15 de agosto de 1972 por 15
ex- seminaristas de Pirapora
do Bom Jesus, o Coral pertenceu de 1988 a 2008 ao Projeto
Cultural da Unisantos. Desde
2008, o coral conta com a
participação feminina, sendo
no total 25 membros.
Durante sua existência, o
grupo realiza participações
didáticas com histórico e
execução de peças religiosas
e participações em outras
missas quando são convidados, atuando inclusive, fora
da cidade de Santos.
Nestes 40 anos, já foram
mais de 800 participações e
apresentações.

Paulo e da Diocese de Santos.
Dom Jacyr Francisco Braido, bispo diocesano de Santos,
também participou das celebrações, lembrando o sentido
da peregrinação: “É um milagre
estarmos diante deste coração
tão bem preservado. E com ele
devemos aprender o segredo
de S. Camilo: amar indistintamente a todos, especialmente,
o irmão enfermo. E o coração é
isto: símbolo do amor”.
A peregrinação da relíquia
do coração de S. Camilo renova o compromisso da Família
Camiliana com a mesma
missão do fundador: a de
servir ao irmão enfermo, reconhecido como o Cristo que
sofre, fazendo disso espaço de
evangelização e instrumento
de santificação.

Igreja da Ordem terceira do Carmo,
em Santos, festeja 260 anos
Membros da Ordem terceira do Carmo, em Santos,
participaram da missa festiva no dia 24/7 em ação de
graças pelos 260 anos de
construção da Igreja de N.
Sra. do Carmo (1), também
conhecida como “Capela da
Paixão”, em referência aos
diversos altares representando cenas da Paixão de Cristo.
A missa foi presidid a
por Frei Lino de Oliveira, OC,
Reitor do Convento do Carmo, cuja Igreja, juntamente,
com a Capela da Paixão, compõe o chamado ‘Complexo
do Carmo’, considerado um
dos mais antigos relicários
do barroco brasileiro.
Após a missa, foi realiza-

da a bênção da nova imagem
de N. Sra. do Carmo, no
pátio da Ordem Terceira, e a
renovação da consagração a
Maria (2) .
Nesse dia também foi
lançado selo alusivo (3) à data
com a imagem do altar principal da Capela da Paixão, e
que já se encontra disponível
para uso dos Correios.
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Através da internet, o
Coral Gregoriano de Santos
tem tido incentivo de outros
grupos do País e assim pode
ampliar seus conhecimentos.
Para começar a comemorar os 40 anos, o Coral
Gregoriano de Santos convida todos a participarem da
Missa na Igreja do Convento
do Carmo (Praça Barão do
Rio Branco, 16. Centro) onde
o grupo estará presente e
contará ainda com a participação do Coral Gregoriano
de Piracicaba. Esta missa
será no dia 12 de agosto às
11 horas.
O Coral Gregoriano de
Santos participa todo mês,
no segundo domingo, da
Missa na Igreja do Convento
do Carmo.

Cerca de duzentos catequistas das paróquias de
Guarujá e Bertioga participaram do retiro na paróquia
nossa senhora de Fátima, em
Guarujá, no dia 15/7 (foto).
O retiro faz parte do
projeto de formação permanente dos catequistas,
desenvolvido pela Comissão de Animação BíblicoCatequética da Diocese de
santos.
Durante todo o dia, os
catequistas puderam rezar,
meditar, refletir e trocar
experiências sobre o tema
‘evangelizadores iniciados
para serem iniciadores’,
tendo como ponto de partida a Palavra de Deus.

Para isso, conheceram também o método da Leitura Orante
da Bíblia, lembrando o
apelo do Documento de
Aparecida, como um dos
meios mais apropriados
para estar em contato
com a Palavra de deus,
além da Liturgia, da família, da catequese e da
comunidade.
Para facilitar a participação dos catequistas
das nove cidades que
fazem parte da diocese,
o retiro estará sendo
realizado por regiões
pastorais, envolvendo as
cidades próximas, até o
mês de setembro.

Comunidade ganha sacrário

Fotos Chico Surian

1

No dia 13 de julho, a comunidade São Pedro e São
Paulo pertencente a Paróquia São Judas Tadeu de
Cubatão foi contemplada com a doação de um novo
tabernáculo. A comunidade agardece ao casal que
doou, pedindo a Deus que os abençoe.

2

8

Educação

EDUCAÇÃO
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Liceu Santista
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UniSantos

Centro de Estudos do Liceu Santista
abre inscrições para cursos iniciais
Assessoria de Comunicação

Editora da UniSantos participa
da Bienal Internacional do Livro

Assessoria de Comunicação UniSantos

Em agosto tem início os cursos “Leitura ou literatura para crianças?” e “Arte na Educação
Infantil e nas séries iniciais: modalidades, materiais e algumas intervenções possíveis”
O Centro de Estudos do
Liceu Santista está com inscrições abertas 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 pelo site
www.liceusantista.com.br ou
na secretaria da escola (Av.
Francisco Glicério, 642, em
Santos. Tel: (13) 3205-1010).
As vagas são limitadas.
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.
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, pósgraduanda em Alfabetização
pelo Centro de Formação da
Escola da Vila (SP), especialista em Educação Infantil
pela UMESP/SP, coordenadora de Educação Infantil do
Liceu Santista.
Datas: 09, 16, 23 e 30 de
agosto (quintas-feiras).
Horário: 19h às 22h.

Liceu Santista 110 anos

No próximo dia 5 de agosto, o Liceu Santista comemora seu 110º aniversário
de fundação. Para festejar a
data, missa em Ação de Graças será celebrada no sábado,
11 de agosto, às 11 horas, pelo
Bispo Diocesano Dom Jacyr
Francisco Braido. Um momento especial também será
guardado para os pais, que
serão homenageados pelas
crianças.
Toda a comunidade

Movimento conta com a assessoria eclesiástica do padre
João Chungath (Par. N. Sra.
Auxiliadora/SV).

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

Retiro para Homens
A Comunidade Católica
Pantokrator convida para o
Retiro para Homens, que terá

está convidada a participar dessa comemoração.

Noite do Crepe

Ainda nos festejos comemorativos, no dia 24 de
agosto, das 19h30 às 23h30,
será realizada a Noite do
Crepe, que também integra
as atividades relativas
à Semana da Família.
O evento oferecerá crepes
salgados e doces à vontade,
bebidas inclusas (água, suco
e refrigerante) e o sorteio de
uma TV de LED. Os convites
podem ser adquiridos na secretaria da escola. O evento
é aberto à comunidade em
geral.

Visitas monitoradas

O Liceu Santista mantém um programa de visitas
monitoradas para atender
às famílias que quiserem conhecer o seu Projeto PolíticoPedagógico e suas modernas
instalações.
O Liceu Santista oferece do Berçário e Educação
Infantil aos Ensinos Fundamental e Médio. Possui uma
estrutura que ocupa mais de
14 mil metros quadrados,
unindo conforto, praticidade
e segurança.
Agende uma visita pelo
telefone (13) 3205-1010 ou
pelo e-mail comunicacao@
liceusantista.com.br .

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

A Editora Universitária
Leopoldianum, da Católica
UniSantos, participa da 22ª
Bienal Internacional do Livro
de São Paulo, que acontece
entre os dias 9 e 19 de agosto.
No estande coletivo (F40) da
ABEU – Associação Brasileira de Editoras Universitárias,
ela apresenta 25 títulos, entre
as suas obras e os últimos
lançamentos.
Em um espaço de 60
mil m2, a Bienal reúne as
principais editoras, livrarias
e distribuidoras do País.
Estão sendo esperados cerca
de 800 mil visitantes nos 11
dias do evento que acontece
no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, das 10 às 22 horas
(Avenida Olavo Fontoura,
1.209).
A Leopoldianum apresenta na Bienal os seguintes
lançamentos: Manual de
Assessoria de Imprensa Esportiva, dos jornalistas Diego
Diegues, Leonardo Francisco
e Giuliano Braguim; Na Ponta do Laço, da poetisa Regina
Alonso; Durkheim Direito,
Moral, Conhecimento, Religião, do historiador Ricardo
Luiz de Souza; A Questão Urbana na Baixada Santista, do
economista Daniel Arias Vazquez; e A Busca de um Diagnóstico, da psicóloga Sandra
Lia Rodrigues Franco.
Entre as demais obras que
serão apresentadas, estão:
Gestão Ambiental na Costa,
Portos e Sustentabilidade,
organizada pelos professores
doutores Ícaro Aronovich da
Cunha e Maria Fernanda Britto Neves; Análise Econômica
– Micro e Macroeconomia, do
professor doutor Paulo Costacurta de Sá Porto; Chagas da
Inconfidência, do sociólogo
Cláudio José dos Santos; Direito Ambiental Internacional,

Encontro
das Famílias

A comunidade Sagrada
Família Missão Santos-SP
convida para o 4º Encontro
das Famílias, que acontece no
dia 19 de agosto, em Santos,
com o tema “Família, tornate aquilo que és”.
Local: Par. S. jorge Mártir - Estuário - Santos-SP.
Horário: Das 9h às 18h,
seguida de Santa Missa.
Taxa de contribuição:
(por família): R$ 10,00.
Mais informações: (13)
3345-5377.

CEIA: Centro de
Espiritualidade
Inaciana Anchieta
“Por isso a atrairei, condu-

A Editora mantém um canal de venda pela internet, pelo
portal www.unisantos.br/edul
organizada pelos professores doutores José Augusto
Fontoura e Cristiane Derani;
Direito do Petróleo e Gás,
organizada pelos professores
doutores Gilberto Rodrigues
e Alcindo Gonçalves; O Herói
em Sala de Aula, da professora doutora Denise D’Áurea
Tardeli; De Passagem Pelos
Nossos Estúdios - A Presença
Feminina no Início do Rádio
no Rio de Janeiro e São Paulo,
1923 – 1943, da jornalista Tereza Cristina Tesser; e Voo de
Borboleta, da jornalista Madô
Martins.
Pioneira - Pioneira no
litoral do Estado de São Paulo, a Editora Universitária
Leopoldianum (Edul), da
Universidade Católica de
Santos – UniSantos, surgiu
em 1974, quando foi criada
a sua primeira publicação,
a Revista de Estudos e Comunicações Leopoldianum.
Com periodicidade quadrimestral, publica trabalhos
inéditos de pesquisadores
e docentes de instituições
nacionais e internacionais.
Hoje, a Editora já soma
mais de 150 publicações, entre livros, revistas e cadernos.

Ligada à Pró-Reitoria Comunitária da UniSantos, edita e
co-edita trabalhos de professores da Universidade e de
outros pesquisadores, assim
como de alunos da Graduação e da Pós-Graduação.
Filiada à Associação Brasileira das Editoras Comunitárias (ABEU), Associação Brasileira de Editores Cientíﬁcos
e Câmara Brasileira do Livro,
a Editora Leopoldianum está
presente em mais de 21 pontos
de venda por todo o Brasil. Ela
divulga e comercializa os seus
títulos, por meio de parcerias
com livrarias e outras editoras
universitárias.
A Editora mantém um
canal de venda pela internet,
pelo portal www.unisantos.
br/edul, que também traz
sinopses das publicações,
entrevistas, normas para publicação e agenda de eventos.
Está localizada no prédio
administrativo, no Campus
Dom Idílio José Soares (Avenida Conselheiro Nébias,
330), na Vila Mathias, em
Santos/SP. Contatos pelo
telefone (13) 3228-1236 ou
pelo e-mail leopoldianum@
unisantos.br.

zi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei
ao coração” (Oseias 2, 16).
Confira a programação
para Setembro e Outubro do
Centro de Espiritualidade
Inaciana Anchieta (CEIASantos).
15 e 16/9 - O AMOR DE
DEUS (Módulo I): É o início
dos Exercícios Espirituais.
6 e 7/10 - Retiro Temático: Reordenação.
21/10 - Rezando o Coração de Jesus.
Informações e inscrições: (13) 3025-6175 das 8
às 11h e 14 às 17h.

diversos modos na arte de
praticar a Oração, meditar a
Palavra e confrontá-la com
sua vida. Através desta Palavra, o que o Senhor me fala
neste momento da minha
vida? E como responder? É
assim que o Divino e o humano caminham juntos.”
POR QUE PARTICIPAR DE

Oficinas de Oração
e Vida
“Deus fala ao Homem
através da leitura e meditação da Palavra. O Homem
responde à Deus através
da Oração. Sendo assim, é
através da Palavra e da Oração que se estabelece uma
relação intima entre Deus
e o Homem. A Oficina de
Oração e Vida quer levar as
pessoas à essa relação íntima
com Deus, ensinando-as os

UMA OFICINA DE ORAÇÃO E
VIDA?

1º - Você quer relacionarse, intimamente, com o Pai?
2º - Você sabe como fazer
a meditação da Palavra para
que possa entender o que
Deus está lhe falando nesse
momento da sua vida?
3º - Sabia que existem varias modalidades e maneiras
de orar, cada qual adequada
e própria para o momento
de vida ou estado de espírito
que você se encontra? Isso
para que você possa falar
(responder) a Deus.
Tenha certeza, a Palavra
meditada e praticada junto
a Oração, também são remédios que curam e salvam.
Saiba mais sobre o início
das Oﬁcinas de Oração e Vida
no segundo semestre:
Início de 5 a 11 de agosto
de 2012, em varias paróquias
da Diocese.
Informações: Beta:
3233.9482 / 9705.3208
(Santos) / Rita: 3877.8429/
8124.6023 (Santos) / Roseli:
32997572 / 97631518 (São
Vicente)/ Nair: 35061250
(Itanhaém).

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

Existe um grupo perto de você.

Agosto/2012
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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).

Seminário realiza semana missionária

Desde os seus primórdios,
a Igreja tem um caráter essencialmente missionário. De fato,
Jesus dá aos Apóstolos a missão
de irem anunciar a Boa Nova
pelo mundo, missão essa que a
Mãe Igreja confia a cada um de
seus filhos, enviando-os como
“discípulos-missionários”.
Nessa perspectiva, o Seminário realizou entre os dias 1 e 8
de julho a Semana Missionária,
dessa vez na paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora, em São
Vicente. A paróquia, formada pela Matriz e mais quatro
comunidades (Nossa Senhora
Aparecida, Nossa Senhora das
Graças, Santa Terezinha e São
José) acolheu os seminaristas e
formadores com muito carinho,
manifestado seja na satisfação
do pároco, Pe. João Chungath,
seja nas expressões dos paroquianos.
Os seminaristas foram divididos em quatro grupos para,
juntamente com os membros
de cada comunidade, atender
as capelas e a Matriz. Durante a
semana, conforme sugestão dos
formadores e intenso trabalho
preparatório, foram trabalhados
temas referentes à fé cristã, tendo
em vista a abertura do Ano da Fé,
proclamado pelo Papa Bento XVI
e que se realizará de 11 de outubro
deste ano até 24 de novembro de
2013, proporcionando aos católicos a oportunidade de refletirem
mais profundamente sobre as
verdades da fé que professam,
simbolizadas no “Credo”. O tema
da fé foi trabalhado à luz de quatro figuras paradigmáticas nesse
campo: Abraão, Jesus Cristo,
os Apóstolos e Paulo. Assim, as
comunidades tiveram oportunidade de conhecer mais aquilo
que significa crer, segundo esses
exemplos de fidelidade ao projeto
de Deus, e também de partilhar
suas próprias experiências de fé.
Além das formações, foram
realizadas as visitas às casas dos
moradores de cada comunidade.
Esta é uma oportunidade ímpar
de conhecer a realidade de nosso
povo, de suas alegrias e suas dores, e de oferecer uma palavra de
conforto; além do convite para
o maior engajamento na vida
familiar e comunitária. Com as
famílias, os missionários rezam e
pedem a bênção do Senhor para
as casas, os casais e os filhos. Tivemos ainda momentos celebrativos
e recreativos com as crianças e os
jovens das comunidades.
Na Missa de encerramento
das missões, nosso Bispo D. Jacyr
– que presidiu a celebração – ressaltou a importância da missão
na vida da Igreja, e deixou sua
mensagem de incentivo para que
a comunidade continue esse trabalho iniciado com o Seminário.
De fato, a missão não pode parar.
Agradecemos mais uma vez ao
Pe. João Chungath pela acolhida
em sua comunidade, bem como
a todas as famílias que nos receberam; de modo particular, às famílias que nos acolheram em suas
casas e que conosco partilharam
mais de perto suas vidas. Deus os
abençoe, e os mantenha firmes
na missão de levar a Boa Nova!
(Confira ao lado, nas fotos, um
pouco das alegrias que vivemos
nesta missão).

Grupo da comunidade Santa
Terezinha e seminaristas Renan, Jair e Paulo.

Missa de encerramento, presidida por D. Jacyr e concelebrada pelos Padres Francisco e Pedro (formadores) e
Pe. João Chungath (Pároco),
na Matriz.

Missa de encerramento. Na foto,
destaque aos seminaristas.

As famílias que acolheram os
seminaristas Thiago e Hector
- comunidade Nossa Senhora
Aparecida.

D. Jacyr, Pe. Francisco e Pe. João
na missa de encerramento.

Tarde com as crianças
da comunidade Nossa
Senhora Aparecida seminaristas Thiago e
Hector

Sem. Thiago Ouriques

Palestra na com. Sta. Terezinha. Na foto, seminarista Renan

O que é um padre?
És católico? Então tu me entendes. (...) Aliás, basta que
sejas um ser humano - nem precisas ser dos melhores - e tenho
certeza que me entenderás. Por quê? Porque quero falar-te de
um homem igual a ti, absolutamente igual a ti: o padre. A ele,
porém, Deus confiou uma missão que o torna um homem de
especial significação.
Onde encontrá-lo? Na rua, cada vez menos descobres a
sua identidade. Uma pequena cruz, um colarinho num terno
nem sempre bem cortado, enfim um discreto sinal pelo qual
reconheces que ali vai alguém em que podes confiar, haja o que
houver. Ele foi criteriosamente talhado para isso. Para estar
próximo de quem dele necessitar.
Houve um tempo em que o padre era reconhecido por suas
vestes extravagantes, certas vezes até suntuosas. Esse tempo
ficou para trás. (...) O que conta é que os padres se deixam
cada vez mais impressionar pela frase de Jesus: "os que vestem
roupas empoladas vivem nos palácios dos reis" (Mt 11,8). Para
quem os conhece de fato, não pesa mais sobre eles a acusação
de outrora, de que estavam mais próximos dos poderosos. Dependendo do conhecimento que tens da cidade em que vives,
tu te surpreenderias ao ver alguns deles vestidos como o povo
de rua, debaixo de pontes, em favelas e cortiços? Não é o hábito
que faz o monge!
Onde ele reside? Um padre maravilhoso, São Vicente de
Paulo, transmitiu no século XVI estes ensinamentos cujo espírito tem servido de orientação para algumas práticas eclesiais
nos dias atuais: “Tereis por mosteiros as casas dos pobres; por
cela, vosso quarto de aluguel; por capela, a igreja paroquial;
por claustro, as ruas da cidade; por clausura, a obediência;
por véu, a santa modéstia”. É da mais genuína tradição da
Igreja a opção preferencial pelos pobres; nossos padres não
só assumem a causa dos pobres, eles próprios são pobres.
Mas não se trata de uma pobreza ostensiva. Num mundo em
que o que conta são os bens materiais, o padre tem - quando
muito - um apartamento modesto, um carro comum. Dentro
de casa, a TV só é ligada de caso pensado. Atualmente até as
TVs religiosas foram contaminadas por algumas tolices; por
isso devem ser vistas com parcimônia e suspicácia. Na época
da estridência, o padre é um cultor do silêncio. Sua geladeira
não estoca iguarias. Bebidas? Só as consentidas por sóbrias
festas no recesso de um lar.
Que mais tem em sua casa? Um computador, certamente,
porque é um homem de comunicação. O diálogo direto é imprescindível para o exercício do seu ministério, mas não pode
abrir mão desse instrumento moderno para se comunicar com
o bairro, com a cidade, com o país, com o mundo. Sua visão
nunca é pequena, é cada vez mais ampla. O povo às vezes se
espanta, porque a casa do padre tem também livros, muitos livros. Gastou boa parte da vida estudando. (...) Como conhecer a
Deus sem conhecer o que é o ser humano, imagem de Deus? (...)
Conheceu todas as tradições e correntes de pensamento do
Cristianismo. Certamente afeiçoou-se mais com esse ou aquele
pensador, o que lhe deu um feitio mais ou menos conservador
ou renovador. Em todo caso, tudo o que faz é fruto de idéias
amadurecidas, provadas, alicerçadas em valores. Porque não
é um homem da moda, dos que falam somente para agradar
platéias, baliza a sua vida pela oração dentro e fora do templo,
pelos ensinamentos da Sagrada Escritura, dos Santos Padres,
dos Concílios, dos Papas, das Conferências Episcopais. Obviamente, "mantendo-lhes o nervo e a ságoma", como dizia
Murilo Mendes.
Tu te dás conta de quão difícil é, para um padre, cultivar a
imperativa indignação profética diante da injustiça e ao mesmo
tempo ser um artesão da paz e um arauto da misericórdia do
Pai? De fato, o povo espera que o padre seja um irmão e um
pai, que saiba administrar bem a sua comunidade, mas sem ser
um soba ou um beleguim.
Talvez tu saibas que os padres, nos primeiros séculos da
era cristã, podiam constituir família. Hoje isso só é possível no
Oriente, onde a Igreja guardou a tradição de ordenar padres
a homens casados. (...) Não se trata de conveniência, muito
menos de menosprezo pelo casamento. Já leste, certamente,
que São Pedro, o chefe do colégio apostólico, foi casado (Mt
8,14). A prática e, sobretudo a qualidade da evangelização,
contudo, passou a exigir dos missionários uma identificação
cada vez maior com um Cristo tão despojado que renunciou
até a constituição de uma família, para a consagração total ao
Reino e ao serviço ao povo. Nunca duvides da integridade de
cada sacerdote católico; aliás, essa é até uma exigência para ser
ordenado. Não aceites que te imponham uma visão distorcida
sobre uma realidade que traz a marca do sobrenatural. Se souberes o que é a renúncia a um amor individual para abrir-se generosa, equilibrada e alegremente - para um amor universal,
unicamente por causa do Evangelho, saberás apreciar a razão
pela qual a Igreja - a despeito de todas as dificuldades e até das
defecções - insiste para que o padre canalize todas as energias
da sua vida intelectual e afetiva para o serviço do Reino de Deus,
do qual a Igreja é sinal na vida presente.
(...) Do padre ouvirás, com reverência e competência, a
pregação da Palavra imorredoura, dele receberás na fronte
a água do renascimento, a unção do Espírito que te prepara
para o combate espiritual, o perdão de tudo o que te afasta do
bem, a bênção sobre o teu compromisso de amor por um (a)
companheiro (a) de vida e a educação de teus filhos, o viático
para enfrentares a derradeira luta, antes que entres no gáudio
do teu Senhor.
E se, no decurso dessa vida de alegrias e esperanças, mas
onde não há homem que desconheça a dimensão da cruz, necessitares de um alimento que te robusteça a caminhada, saiba
que Nosso Senhor concedeu a alguns, alguns que são como nós,
saídos do meio do povo, mas aos quais reservou um privilégio
jamais conferido sequer aos anjos do céu, é das mãos do padre
que receberás o pão e o vinho que selam uma aliança nova,
tornados Corpo e Sangue de Cristo, pelos quais antegozas a
alegria de uma união que jamais terá fim.
(Extraído de texto do prof. Domingos Zamagna-UNIFAI
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Catequese

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

A Catequese e o
Concílio Vaticano II
De uns tempos para cá
se tem falado muito de um
evento que aconteceu no início dos anos 1960 e que muita
gente da Igreja, inclusive
catequistas, não tem ideia
do que tenha sido e nem do
seu significado para nós hoje.
Estou falando do Concílio
Ecumênico Vaticano II (lê-se:
segundo), que foi uma “reunião” convocada pelo Papa,
da qual participaram as mais
variadas lideranças da Igreja
espalhada por todo o mundo,
que ficaram conhecidos pelo
nome de “padres conciliares”
e que, pela segunda vez, foi
realizada lá no Vaticano.
Prestes a completar 50
anos do dia de sua abertura, podemos afirmar que o
Concílio Vaticano II foi o
acontecimento mais importante da Igreja durante o
século XX, pois propôs uma
nova maneira de se encarar o
papel da Igreja na realidade
do mundo. Após ser anunciado pelo Papa João XXIII
em janeiro de 1959, foram
dedicados vários anos para
a sua preparação até que foi
aberto solenemente no dia 11
de outubro de 1962.
A previsão era que durasse somente alguns meses,
mas o que ninguém imaginava é que essa reunião acabaria se desdobrando por vários
anos. Assim, foram realizadas
quatro sessões de alguns meses por ano. Mesmo depois da
morte do Papa João XXIII, o
seu sucessor, Papa Paulo VI,
deu continuidade ao evento
que foi concluído no dia 8 de
dezembro de 1965.
De acordo com alguns
estudiosos, um dos grandes
méritos do Concílio é o fato
de ele ter entendido a Igreja
como Povo de Deus em diálogo com o mundo atual, e
de ter atribuído à hierarquia
um papel muito mais marcado pelo serviço do que pela
dominação e poder.
Ao propor uma mudança
no posicionamento da Igreja
em relação ao mundo, o Concílio acabou provocando uma
verdadeira revolução também na catequese. Mesmo
não tendo publicado nenhum
documento específico sobre
o assunto e nem ter pedido a
publicação de um catecismo
universal, assinalou algumas
diretrizes que marcaram profundamente a ação catequética posterior, libertando-a de
um certo modelo tradicional,
enriquecida por novos conteúdos, preparada para se
encarregar das tarefas de
renovação eclesial.

Com a finalidade de proporcionar uma renovada pedagogia da fé para as pessoas
do nosso tempo, o conjunto
dos 16 documentos elaborados pelo Concílio oferecem
à atividade catequética duas
diretrizes bem precisas que
abrem novas perspectivas e
horizontes à catequese: uma
compreensão mais aprofundada e fiel da doutrina e
dos conteúdos da fé, e uma
apresentação dessa doutrina
numa forma correspondente
às exigências dos tempos
atuais.
Mesmo sem conhecer tais
documentos, tudo o que realizamos na nossa ação evangelizadora está em sintonia
com o Concílio, afinal, todos
os documentos que hoje inspiram e orientam a atividade
catequética, inclusive o nosso
Diretório Nacional de Catequese, é fruto do Vaticano II.
Em nome de toda a Comissão, desejo que todos os
Catequistas de nossa Diocese se sintam sempre mais
animados a realizarem sua
missão em sintonia com as
orientações do Concílio Vaticano II e fortalecidos pela luz
do Espírito Santo. Parabéns
pelo seu dia!
Reflexão e aprofundamento: O que eu sei do
Concílio Vaticano II? Tenho
acompanhado o que está
sendo falado dele nestes
dias? Quais questionamentos
ainda tenho a respeito desse
evento?
AGENDA
- Assembleia Diocesana da Animação BíblicoCatequética 2012. Tema:
Construindo juntos o “Projeto I.V.C.ja!”. Será no dia
19/8, das 8h às 17h, no Liceu
Santista, em Santos.
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.
2/9 - Região São Vicente,
na Paróquia N. S. das Graças;
16/9 - Região Cubatão,
na UME João Ramalho;
30/9 - Regiões Centro I,
II e Orla, local a ser definido;
Novas Mídias de nossa Comissão - Veja mais
informações e agendas
da Comissão AB-C na
internet:
Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

Diocese presente no
XX Congresso Nacional do ECC
Realizou-se, nos dias
13, 14 e 15 de julho de
2012, no Campus da Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, em Presidente Prudente (SP), o
XX Congresso Nacional
do Encontro de Casais
com Cristo , com o Tema:
“Família, projeto de Deus”
e o Lema: “Prudente é o
homem que edifica sua
casa sobre a rocha”.
Participaram do XX
Congresso Nacional do
ECC: 3 Arcebispos, 20
Bispos, 213 Padres, 40
Religiosos e Religiosas e
310 Casais, vindos das 255
(Arqui)Dioceses do Brasil.
Durante o evento, os
congressistas assistiram
a palestras formativas,
estudaram temáticas envolvidas com o encontro e
conheceram projetos desenvolvidos pela Igreja,
apresentados em forma
de painéis simultâneos.
Participaram de diversos
Círculos de Estudos, não
faltando também momentos de espiritualidade, troca de experiências
e confraternização.
Durante o Congresso
reuniu-se a Assembleia

Nacional do ECC, organismo que tem a missão
de estudar e votar alterações das diretrizes do ECC
(Documento Nacional) e
também aprovar a sede
do próximo Congresso
Nacional que será em Belo
Horizonte (MG) em 2016.
o quE é o congRESSo
nacional do Ecc?
O Congresso Nacional
do Encontro de Casais
com Cristo visa dar continuidade ao serviço que
o ECC presta à Igreja e ao
aprimoramento de seus
Dirigentes. Os conteúdos
nele apresentados abrangem as três Etapas do
ECC, as Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil, a
formação evangélica e
pastoral e o compromisso na transformação do
mundo em que vivemos.
Realizam-se, periodicamente, a cada quatro
anos (anos pares).
Da Diocese de Santos
participaram Maria Isabel
Soares Noronha e Vital
Abílio Noronhas, coordenadores diocesanos do
ECC.
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Pastoral da Mulher Marginalizada busca dignidade e protagonismo feminino
A Pastoral da Mulher
Marginalizada (PMM) existe
no Brasil há mais de 45 anos.
É uma Pastoral Social ligada
ao Setor de Pastorais Sociais
da CNBB e está relacionada
à Comissão Episcopal para o
Serviço da Caridade, Justiça
e Paz, orientando-se pelas
Diretrizes da CNBB.
A PMM é uma Pastoral
de fronteira que atua além
dos limites territoriais paroquiais, ou seja, os agentes
pastorais visitam as mulheres em situação ou risco de
prostituição onde elas se
encontram em hotéis, bares,
boates ou mesmo na rua.
REalidadE local
O início da PMM na Diocese de Santos foi em 2009,
diante do quadro de prostituição em Santos e região.
“Nossa base foi a certeza do
que Jesus falou: ‘Em verdade
vos digo, os publicanos e as
prostitutas vos precederão no
Reino de Deus’ (Mt 21, 31).
Um tempo depois, conversando com o Padre Valdeci
João dos Santos, coordenador diocesano das Pastorais
Sociais, sobre a possibilidade
da implantação da PMM
em nossa Diocese, tivemos
total apoio”, conta Catarina
Augusta de Lacerda, da Coordenação Diocesana da PMM.
O objetivo da Pastoral
da Mulher Marginalizada é
apoiar e ajudar as mulheres

em situação de prostituição a exercer sua cidadania,
fortalecer sua autoestima e
ampliar seus conhecimentos
sobre questões sociais de gênero, saúde e trabalho, incentivando seu protagonismo.
“O numero de mulheres
em situação de prostituição
é muito alto e a realidade de
cada uma é bastante diversificada. Muitas precisam sustentar os filhos, porém, ainda
que queiram arrumar um
emprego, sentem dificuldade
por não terem qualificações
mínimas. Outras entram
nessa situação para manterse nas drogas e na bebida,
ou ainda pela história de
vida que tiveram marcadas
pela falta de amor, abandono, violência sexual, mas,
principalmente, pela falta
de conhecimento do próprio
potencial, o que as leva a
acreditar que não têm outra
opção”. As idades também
variam desde as recém saídas
da adolescência, adultas, na
meia idade e até com mais de
sessenta anos.
“Nossa proposta básica
de trabalho é a de estar com
elas, sendo presença solidária, profética e evangélica,
procurando estabelecer vínculos de afeto e confiança
entre agentes e mulheres”,
explica Catarina.
Conforme os agentes conhecem melhor as mulheres,
algumas de suas necessida-

Serra Clube e o serviço da
animação missionária

Diretoria do Serra Clube Santos durante visita a Dom Jacyr
Braido, em Santos
O Serra Clube de Santos
comemorou seu 45º aniversário, no dia 24 de junho
passado. Este Movimento
é reconhecido e abençoado
pela Igreja e seus Papas. Em
1951 foi agregado à Pontifícia
Obra das Vocações Sacerdotais. É o terceiro Clube do
Brasil entre centenas.Em
1934, quatro leigos sentiram
a necessidade de formar uma
associação que apoiasse e
defendesse os sacerdotes
católicos. Posteriormente,
passaram a incluir o trabalho vocacional. Em 27 de
fevereiro de 1935, fundaram
a primeira comunidade Serra, na cidade de Seatle, nos
Estados Unidos.
Em SantoS
Depois de intenso trabalho, finalmente em 1978,
numa comitiva composta por
Dom David Picão (então bispo
diocesano de Santos), Mons.
Nelson de Paula, Prof. Turiano
Flávio de Andrade (Presidente

do Serra Clube de Santos) e
Dr. Raul da Rocha Amaral,
Presidente da Comissão do
Serra Pró Seminário, o Bispo
Diocesano recebeu das mãos
do Delegado do Patrimônio da
União, em São Paulo, o traslado da escritura de doação
do terreno para construção
do Seminário Diocesano São
José no morro da Nova Cintra.
miSSão
O Serra Clube de Santos
tem como missão o trabalho vocacional. Nasceu com
grande carisma de amar os
Sacerdotes, Religiosos, Missionários e os Vocacionados.
O mais importante trabalho
é o de criar, na comunidade
em que vive, um ambiente
favorável ao surgimento de
vocações despertar, acompanhar, proteger e incentivar
as vocações de especial consagração.
(Colaboração: Ana Paula
Nunes Viveiros - Presidente
do Serra Clube de Santos)

Semana Teológica para Leigos
Dias 3 a 5 de setembro, com o tema “Revisitando o Concílio Vaticano II”.
Assessor: Pe. Alfredo José Gonçalves,CS.
Local: Liceu Santista, das 19h30 às 22h.
Inscrição: R$ 10,00 - Centro Diocesano
de Pastoral, com Patrícia (3228-8882).

des individuais procuram ser
atendidas: “Elas são encaminhadas às Unidades Básicas
de Saúde (UBS), a cursos
supletivos, de informática e
profissionalizantes em parceria com a Prefeitura. Além
disso, procuramos sempre
oferecer-lhes encontros de
formação ou momentos
para celebrações específicas
(como por exemplo, Dia das
Mães), entrega de cartões
no Natal, Ano novo, Dia Internacional da Mulher”, diz,
Catarina.
olhaR paStoRal
Nesse contexto, Catarina
conta os bons frutos que o
trabalho da PMM tem dado:
“Em 2011, uma de nossas
mulheres concluiu o Curso
de Cabeleireiro no Salão Autoestima da Prefeitura e logo
depois da formatura, deixou
a prostituição e retornou
para sua cidade, a fim de trabalhar num salão de beleza”.
Algumas mulheres também têm mostrado o desejo
de batizar os filhos e a PMM já
tem dado as orientações e encaminhamentos neste sentido.
O trabalho dos agentes
precisa ser semanal e contínuo, “pois elas precisam
acreditar que podem contar
com os agentes da PMM.
Elas devem entender que o
protagonismo é dela e que
agimos com elas e não por
elas”, completa.

A Pastoral não as tira da
prostituição, mas oferece
oportunidades para que elas
descubram a própria autonomia e decidam o melhor para
sua vida.
Catarina fala ainda da
diferença entre a assistência
da PMM e aquela oferecida
pelo Poder Público. Este “faz
os atendimentos de saúde,
fornece preservativos, acolhe
em cursos profissionalizantes
quando são encaminhadas
pela PMM, mas considera as
mulheres ‘profissionais do
sexo’, enquanto que a Pastoral as considera em ‘situação
de prostituição’, isto é, numa
situação transitória, não
inerente ao ser ou como condição permanente de vida”.
Atualmente, o número
de agentes da PMM está
bastante reduzido. Para ser
agente da PMM, “a pessoa
precisa se livrar de preconceitos, moralismos e
curiosidades, ter disponibilidade para visitá-las e para
guardar o sigilo de tudo
que é conhecido durante
o trabalho. Especialmente
estar disponível para amar
aquelas mulheres”, orienta
a coordenadora.
Quem se sentir chamado a trabalhar na Pastoral
da Mulher Marginalizada
e quiser mais informações,
pode entrar em contato com
a coordenação da PMM pelo
telefone 3028-3675.

Paróquia de Vicente de Carvalho
promove Jornada Vocacional
Como já é tradicioanal,
a comunidade da paróquia
Nossa Senhora das Graças,
em Vicente de Carvalho/
Guarujá, promove no mês de
agosto a Jornada Vocacional.
O objetivo é oferecer às comunidades - crianças, jovens,
famílias - uma catequese
vocacional, em que são apresentados os diversos tipos
de vocações e carismas com
os quais os batizados podem
corresponder ao chamado de
Deus em suas vidas: a vocação matrimonial, sacerdotal,
a vocação religiosa ou o leigo
solteiro, engajado em uma
comunidade religiosa.
A Jornada Vocacional
acontece nos dias 4 e 5 de
agosto, promovida pela Comissão de Animação Bíblico-Catequética e Pastoral
Vocacional.
As pastorais, serviços e
movimentos que atuam nas
comunidades apresentam
as diversas vocações através dos stands montados
na Feira Vocacional, onde
também os agentes poderão
tirar dúvidas e esclarecer a
comunidade sobre o trabalho

que é feito.
1 - Comunidades São Judas, Bom Jesus dos Passos
e Sagrada Família: sobre a
vocaçao do Leigo.
2- Comunidades São
João, Santo Antonio, São
Pedro Pescador e São Francisco: sobre a vocaçao sacerdotal
3 - Comunidades São
Paulo, Fátima e N. Sra. Aparecida da Osvaldo Cruz sobre
o Imaculado Coraçao de
Maria.
4- Comunidades Santo
Amaro, S. Coração de Jesus,
São José e N. Sra Aparecida
da Conceiçaozinha sobre a
vida matrimonial.
5 - Comunidades da Matriz, N. Sra da Paz e São Pedro da Maré sobre a Vocação
de Joao Batsita Scalabrini,
fundador da Congregação
dos Padres Scalabrinianos,
que são os responsáveis pela
paróquia.
6- Jovens e Catequese
de Crisma: Sobre a vida Religiosa.

3º Congresso Missionário
Nacional é motivo de alegria
Pe. Elmiran Ferreira (Assessor Eclesiástico da Comissão de Animação Missionária
da Diocese de Santos) e Roseane Pereira (Coordenadora
Diocesana) participaram do
3º Congresso Missionário
Nacional, realizado de 12 a
15/7, em Palmas-TO. Realizado no Colégio Marista, o
Congresso foi estruturado
em torno do Caminho, do
Encontro, da Partilha, e do
Compromisso e teve como
lema: “Como o Pai me enviou, assim eu vos envio” (Jo
20, 21) e o tema: “Discipulado missionário: do Brasil
para um mundo secularizado
e pluricultural, à luz do Vaticano II”.

O encontro reuniu mais
de 600 pessoas representantes dos 17 Regionais da
CNBB, organismos e institutos missionários, grupos de
animação missionária entre
eles Infância, Adolescência
e Juventude Missionária,
leigos, ministros ordenados
e a vida religiosa consagrada.
Na missa de encerramento, no dia 15, foi feito o envio
com participação dos fiéis
paroquianos, envolvendo as
famílias de Palmas que abriram suas portas para acolher
os congressistas em mais de
23 paróquias e em algumas
casas religiosas. 12 equipes
de serviço contaram com a
ajuda de 200 voluntários.
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A devoção aos santos nos leva à escola de Cristo
Senhor Bom Jesus-Santos
A Comunidade Senhor
Bom Jesus (Par. S. João Batista) convida para festa de
seu padroeiro
2/8 - 19h30 - Missa de
Abertura.
3/8 – 19h30 - 1º dia do
Tríduo - Tema “Eucaristia
Fonte de Vida: Alimento do
Coração”.
4/8 - 19h30 - 2º dia do
Tríduo - Tema “Eucaristia e
Vocação: Alimento da Alma”.
5/8 - 19h30 - 3º dia do
Tríduo - Tema “Eucaristia e
Família, Alimento que Sacia”.
6/8 - 19h30 - Festa do
Senhor Bom Jesus - Missa
Campal presidida pelo pároco Padre Valfran dos Santos
e demais padres da região
e dioceses convidadas. Em
seguida procissão luminosa
pelas ruas do Bairro.
Shows
29/7 - Axéquebrança.
30/7 - Trio Nova Cintra .
4/8 - Vibrason.
5/8 - Edinho Ribeiro.
End.: Comunidade Senhor Bom Jesus -Rua três,
Morro da Vila Progresso .
Santos. Tel.: 3258-6464 ou
3258-6642 (Paróquia São
João Batista - Nova Cintra).
Imaculado Coração de Maria - Santos
A paróquia Imaculado Coração de Maria convida para
a festa da Padreira.
5/8 - 17h - Missa festiva
presidida pelo padre Caetano
Rizzi.
11/8 - 14h30 - Gincana
Vocacional Pré Catequese e
Catequese.
12/8 - 19h - Missa festiva
presidida pelo Frei Lino.
18/8 - 14h30 - Gincana
Vocacional, Perseverança,
Jovens e Crisma.
19/8 - 17h - Missa festiva
presidida pelo Padre Carlos.
25/8 - 20h - Jantar da
Padroeira.
26/8 - 7h30 - Missa vespertina.
9h - Missa da catequese.
18h- Missa da comunidade.
End.: Paróquia Imaculado Coração de Maria - Av.
Ana Costa, 74. Vila Mathias.

Convento do Carmo
Tarde de Reflexões Crmelitanas - Dia 19 (domingo) das 14 h às 17h. Pregador:
Frei Lino de Oliveira OC.
Colaboração Espontânea
p/ Sociedade São Vicente de
Paulo: 1 Kilo de alimento não
perecível.
Inscrições na secretaria
ou pelo telefone 3234-5566.
Nossa Senhora Aparecida
11/8- 20h - Festa da Tainha. Convites R$ 50,00.
Serve duas pessoas.
26/8 -15h - Curso de Noivos. Inscrições devem ser
feitas no dia 19/8, às 15h.
26/8 -8h -Feira Vocacional.
São José Operário – Santos
Semana da Família de 12
a 19/8. De segunda a sexta –
18h- Adoração ao Santíssimo.
19h- Missa.
25/8 – 20h- Noite das
Sopas.
Convite R$20,00. Doces
e bebidas a parte. Crianças
abaixo de 6 anos não pagam.
Semana da Família na São
Benedito
De 12 a 19/8. 12/8 - 19h Missa de abertura.
13/8 -19h30-Missa de
Cura e Libertação para as
famílias com Pe. Lúcio, da
Diocese de Registro.
14/8 - 19h30 -Solenidade
pela Semana da Família com
o Bispo Diocesano, Dom
Jacyr Francisco Braido na
Universidade Católica de
Santos, Campus Dom David
Picão (R. Doutor Carvalho de
Mendonça, 144).
15/8 -20h- Lanche co-
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Monjas Carmelitas agradecem pela
participação na festa da Padroeira

Chico Surian

Sta. RoSa de Lima
Santos. Tel.: 3224-8302.
Nossa Senhora da Assunção
- Santos
9 a 17/8 – Novena e missa
às 18h.
15/8 - 19h30 - Novena e
Missa festiva em comemoração aos 25 anos da Paróquia.
18/8 – 19h - Missa
19/8 – 8h30 - Missa com
a participação do Clube dos
Motoqueiros. 10h – Procissão
dos Motoqueiros com a Imagem de N. Sra. da Assunção.
18h – Procissão Luminosa,
Missa festiva e Coroação de
Nossa Senhora.
End.: Par. N. Sra. da Assunção - Largo do São Bento,
S/nº, Morro do São Bento.
3235-1277.
Nossa Senhora da boa
Morte (Convent do CarmoSantos)
Tríduo festivo em honra a
N. Sra. da Boa Morte nos dias
16, 17 e 18/8.
16 e 17 - Missa às 17h
18 - 16h
19/8 - 8h - Missa Solene
- Festa de Nossa Senhora da
Assunção.
End.: Convento do Carmo
- Praça Barão do Rio Branco, 16. Centro. Santos. Tel.:
3234-5566.
Nossa Senhora do Amparo São Vicente
15, 16 e 17/ 8– Tríduo e

imacuLado coRação de maRia
missa às 18h30.
18/8 – 16h e 18h Santa
Missa.
19/8 – 9h Missa.
16h – Ladainha do Ofício
de Nossa Senhora.
17h – Procissão e Missa
Solene.
De 17 a 19/8 - Haverá
quermesse na Paróquia.
17/8 – 19h Caldo Verde.
18/8 – 20h - Baile da Padroeira com apresentação de
Dança de Salão.
(Para esses eventos, não
é necessário convite antecipado)
End.: Reitoria N. Sra. do
Amparo: Av. Capitão- Mor
Aguiar, 773, Bitaru. 34672848.
Nossa Senhora da Lapa Padroeira de Cubatão.
6 a 14/8 - Missas da novena de Nossa Senhora da
Lapa às 19h.
15/8 - 10h - Missa
19h - Missa e Procissão
Luminosa.
End.: Paróquia N. Sra. da
Lapa: Av Nove de Abril, 1947,
Centro. 3372-1181.
Santa Rosa - Guarujá
A Paróquia Santa Rosa de
Lima, no Guarujá, convida
para a festa da Padroeira.
9 a 18/8 - Novena festiva
com missa, às 19h30.
19/8 - 17h30 - Procissão
com a imagem da Padroeira
e em seguida missa solene
(encerramento da Semana

N. SRa. do ampaRo
da Família).
20/8 - 18h - Reza do Santo Rosário.
21/8 - 19h - Missa de
louvor com Tony Allysson
(RCC).
22/8 - 18h30 - Adoração
ao Santíssimo Sacramento e
missa.
23/8 - 19h30 - Missa solene.
26/8 - 8h às 17h - Kairós
Eucarístico, com Salete Ferreira.
End.: Par. Santa Rosa Av. Manoel da Cruz Michael,
297 - Santa Rosa. 3358-1479.
Rainha da Paz - Peruíbe
A Comunidade Nossa
Senhora Rainha da Paz de
Peruíbe convida para festejar
a Padroeria.
18/8 - 20h- Missa presidida pelo Padre Gonçalo.
19/8 - 19h - Missa presidida pelo Padre Joy Thabachira.
20/8 - 19h - Missa Presidida pelo Padre José Renilton.
21/8 - 19h - Missa Presidida pelo Padre Fabio de Matos
Camargo.
22/8 - 19h - Festa em Louvor a Nossa Senhora Rainha
da Paz. Presidida pelo Padre
Carlos de Miranda.
End.: Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz
- R. Tiradentes, 479. Jardim
Ribamar. Peruíbe (Paróquia
São João Batista Peruíbe).

Agenda cultural e litúrgica pelas paróquias
SANTOS
Paróquia Jesus Crucificado
19/8 – 15h -Bingo.

Presença Diocesana

munitário para as famílias
no Centro Comunitário da
Paróquia.
16/8- 19h-terço de Nossa
Senhora Desatadora dos Nós
com a equipe do radialista
Renato Costa.
17/8- 19h30 -Missa para
Renovação do votos de matrimônio.
18/8 -20h -Noite dançante no Centro Comunitário.
19/8 -19h -Missa de encerramento.
São Thiago Apóstolo
5/8- 14h30 - Tarde de
louvor com as famílias (Palestras, oração, louvor e adoração ao Santíssimo).
Festa em Louvor a Santa
Clara na comunidade Jd. Piratininga - No Colégio UME
Doutor José da Costa e Silva
Sobrinho.
8,9,10/8 -19h30- Tríduo
de Santa Clara.
11/8 -18h -Procissão e
Missa festiva em louvor a
Santa Clara.
São Jorge Mártir
15/8 -15h -Bingo da Pastoral da Criança. Convite R$
15,00.
19/8 -9h- 4º Encontro das
Famílias. Taxa de R$ 10,00
por família.
* Todos os domingos às
17h reza do terço.
Sagrada Família
19/8 - 8h - Festa do Milho.
Santo Antônio do Embaré
2/8 - 19h30 - Missa em
Louvor a Nossa Senhora da
Porciúncula.
11/8 - 10h - Solenidade
em Louvor a Santa Clara.
18/8 - 17h30 - Curso Bíblico na Basílica.
25/8 - 10h - Missa solene
e Dia de S. Luiz da França,
Patrono da Ordem Francis-

cana Secular.
29/8 - 9h - Missa da Saúde e em louvor a Frei Galvão.
Santa Cruz
15, 22 e 29/8 – 14h30 –
Curso para novos agentes da
Pastoral da Saúde.
SÃO VICENTE
Beato Anchieta
19/8 - 13h -Semearte –
Tarde festiva com apresentações artísticas (Dança, teatro,
música etc) Na Capela Santíssima Trindade - Av Central,
665. Parque Continental.
PRAIA GRANDE

25/8 – 20h - Caldo Verde
R$ 10,00.
MONGAGUÁ
Nossa Senhora Aparecida
19/8 – Retiro da Legião
de Maria.
19/8 – Retiro dos jovens.
PERUÍBE
Paróquia São José Operário
Toda segunda-feira – Formação de Equipe Missionária.
Semana da Família de
12 a 19/8 – Celebrações todos
os dias às 19h no setor 1 e 2.

Santo Antônio
4 e 5 /8 - Festa da Tainha
na Capela N. S. Auxiliadora
(R. 8, 174, Maxilândia).
Convites R$ 35,00 ( Serve
duas pessoas).
Nossa Senhora das Graças
- Ocian
Semana da Família
- 12/8 - 18h30 - Missa de
Abertura.
19/8 - 18h30 - Missa
Campal de encerramento na
Vila Caiçara.
ITANHAÉM
Nossa Senhora de Sion
10/8- 19h30- Missa de
abertura da semana da família presidida pelo bispo diocesano Dom Jacyr Francisco
Braido.
18/8 -16h -Festa de Nossa
Senhora da Glória na comunidade Nossa Senhora da
Glória (Campos Elíseos).
CUBATÃO
São Judas Tadeu
11/8 – 20h - Baile dos
Namorados R$ 30,00/casal.
4/8- 19h30- Noite da Pizza R$ 13,00.

Ampla participação da comunidade
nas celebrações.
Ao lado, uma das
famílias que receberam a Capelinha
de N. Sra. do Carmo
durante a Novena
Louvado seja Nosso
Senhor Jesus Cristo!
Com o coração transbordante de alegria, elevamos nosso louvor e adoração ao Senhor que em sua
imensa misericórdia nos
confiou aos cuidados de
Sua Mãe Santíssima.
Agradecemos a Virgem
Maria, Rainha e Formosura do Carmelo pela presença viva e real em nosso
meio durante a novena que
realizamos em seu louvor e
pela visita em nossos lares
neste mês de julho.
Agradecemos a disposição, alegria, carinho e
dedicação de cada Sacerdote, seminarista, coroinha, fiel leigo que participaram conosco deste
momento de crescimento
e intimidade com o Senhor
por meio de Maria.
Pelas mãos da mesma
Virgem pedimos que se
derrame sobre nós o orvalho da bênção do Senhor,
fazendo produzir frutos de
santidade as sementes do
Reino lançadas em nossos
corações nestes dias de
oração e meditação.

GOT - Grupo de Oração
Teresiana

E com o desejo de cultivar estas sementes, nos
reuniremos para dar início
ao GOT (Grupo de Oração
Teresiana) em nossa comunidade.
Sinta-se chamado pelo

Senhor e por sua Mãe
meu irmão, minha irmã,
a fazer conosco este caminho de “descobrir e realizar com alegria”, à luz do
Carisma e espiritualidade
Teresiana, “o projeto de
Deus em nossas vidas”.
Venha participar conosco e abraçar esta iniciativa!
E lembre-se que o
GOT não nasceria se não
houvesse homens e mulheres sedentos de Deus!
Confira abaixo a data
de início do nosso Grupo
de Oração e para mais
informações entre em
contato conosco.
(Ir. Maria Aparecida
da Cruz, o.c.d)
Grupo de Oração
Teresiana
Data de início: dia
19/8 (Domingo).
Horário: 17h.
Local: Carmelo de
São José (Trazer Bíblia,
papel e caneta).
Carmelo de São
José e da Virgem Mãe
de Deus: Horário de
Missa: todos os dias às 7h
- aberto para participação
dos fiéis.
End: Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva nº 50
Marapé. Canal 01 – Próximo a Igreja São Judas.
Telefone: 3239-4052
(horário comercial) falar
com Ir. Maria Aparecida
Site: www.carmelodesantos.com.br

Encontro de missionários

O movimento Mãe Rainha de Schoenstatt realiza
no dia 19 de agosto 7º
Encontro Diocesano de
Cooordenadores e Missionarios que atuam na
Diocese de Santos.
Local: Igreja Cristo Rei
- Rua Americo Martins
dos Santos, 829 - Jardim
Guaçu, São Vicente.
O encontro será presidido pela Irmã de Maria
Márcia, do Santuário em
Atibaia.

Atenciosamente, Luciano Porto Góis e Joana
Darc de Abreu Góis (coordenadores diocesanos
do Mov. de Schoenstatt)

Formação litúrgica para
agentes de pastoral no Embaré

Abertura da Semana
da Família no Litoral Sul

A Comissão Regional da
Pastoral da Família, tem a
honra de convidar para:
Missa de Abertura da Semana da Família na Região
Litoral Sul, que será realizada
no dia 10 de agosto, sextafeira, às 19h na Paróquia N.
Sra. Sion, em Itanhaém, sito
à Praça N. Sra. Sion, 99.
Pe. Albino Schwengber Coordenador da Região Pastoral Litoral Sul/ Pe. Francisco Pelonha Gonçalves
Neto - Cordenador Regional
da Pastoral da Família

A paróquia da Basílica do Embaré realiza
o segundo encontro de
formação de agentes de
pastorais, com o enfoque
no tema Liturgia, tendo
em vista a celebração
dos 50 anos do documento concilicar Sacrosanctum concilium, que
será comemorado em
dezembro de 2013.
O encontro será assessorado pela Irmã Soênia
Alves de Brito, da Congregação Pia Discípulas do
Divino Mestre, de S. Paulo.
Dia 14/9 - Das 19h30
às 22h.
Dia 15/9 - Sábado das 8h30 às 16h30.
Programa
Igreja comunidade de
comunidades, casa e escola de comunhão.
a. Teoria a partir da Li-

turgia como comunicação
e movimento na vida da
comunidade.
b. Prática litúrgica dos
sacramentos na vida da
comunidade.
a. Valorização da Sagrada Escritura
b. Presença dos sacramentais
c. Sinais e símbolos
nas celebrações
Valor: R$ 15,00 - (incluso: lanche, almoço e
material didático).
Local: Salão da Ordem Franciscana Secular
- Rua Padre Visconti,
8, ao lado da Igreja do
Embaré.
Inscrições a partir de
15 de agosto na Secretaria
Paroquial.
Informações: Vera
Roman Torres: 32221863 e 9130-1848.
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Divulgação

Gincana aquece preparação diocesana para a JMJ
“Desperta, jovem’ continua nas Regiões

Pe. Eniroque Ballerini (esq.), pároco da São Judas
Tadeu, de Cubatão, ao lado do sr. José Borges da Silva,
organizador da Romaria dos Caminhoneiros ao Santuário de Aparecida, antes da partida dos caminhoneiros
de Cubatão. Pe. Eniroque, na Praça do Carqueiro, deu a
bênção aos cerca de 200 caminhoneiros e suas famílias
que seguiram para o Santuário.

Missões populares Stigmatinas

Divulgação

Dom Jacyr
Francisco Braido, bispo diocesano de Santos,
participa da
missa de abertura das Santas
Missões Populares Stigmatinas, realizadas na paróquia
Nossa Senhora das Graças, no Ocian, em Praia Grande.
A Missa foi realizada no dia 29/7 e a misão se prolongou
por mais 10 dias, com a participação de 98 missionários
(sacerdotes e leigos), visitando mais de 10 mil famílias
da área da paróquia.

Salesianos promovem ‘oratório
de férias’ para a juventude
Ronnaldh Oliveira

Durante o mês de Julho, a AJS (Articulação da
Juventude Salesiana ) da Paróquia Nossa Senhora
de Fátima e Santo Amaro, em Guarujá, realizou nas
dependências do Centro Esportivo Duque de Caxias (Tejereba) o Oratório de Férias, baseando- se nos projetos
pedagógicos de São João Bosco. Durante todo o mês,
houve Futebol para meninos e meninas, Queimadas,
Jogos Lúdicos, Vôlei e no ﬁnal sempre um delicioso
Lanche para os cerca de 70 participantes.
(Colaboração: Ronnaldh Oliveira/Pascom Guarujá)

Semana Jovem na S. Teresinha

Falta menos de um ano
para a Jornada Mundial da
Juventude e nossa Diocese
continua “a todo vapor”
para manter os jovens da
Região unidos no Espírito
deste grande acontecimento
da Igreja e este marco para
nosso País.
Neste mês de agosto,
no dia 26, das 8h às 19h,
acontece no Ginásio do Colégio Santista (Centro de Atividades Integradas de Santos.
Rua Sete de Setembro, 34)
a Gincana Diocesana da
Juventude. Esta gincana
é um evento idealizado e
coordenado pela Comissão
Juventude da Diocese de
Santos e busca incentivar,
animar e interagir os jovens
das paróquias e regiões de
nossa Diocese, como parte
dos preparativos para a JMJ.
“O tema da Gincana será
“Coragem, Jovem, a Palavra
de Deus permanece em vós”
e propõe que os jovens se
encorajem e acreditem que
Deus os acompanha em todos os momentos, sendo Sua
presença revelada na Palavra
que Ele deixou, mostrando
que não é necessário temer
as coisas do mundo”, explica
Pe. Felipe Gonzalez, assessor
eclesiástico da Juventude da
Diocese de Santos.
Com isso, o lema da Gincana “Os Ministérios são
Diversos mas um só é Senhor” (1Cor 12, 5) representa
os propósitos da Comissão
Diocesana da Juventude,
mostrando que diversos
são os Ministérios Jovens
existentes em nossa Diocese, mas todos pregam e
comungam um único Deus
e Senhor.
Rafael Oliveira Nascimento, um dos coordenadores da Gincana, explica que
“um dos principais objetivos
da Comissão Juventude de
Santos é o de romper as
barreiras que separam cada
Movimento Juvenil e manter
todos num só Espírito, sem
que cada grupo perca sua
identidade”.
Ao todo serão 8 equipes
(8 Regiões Pastorais da Dio-

Fotos Comissão Juventude

cese) que deverão ter mascote, grito de guerra e, claro!,
muito espírito participativo.
Para participar da Gincana,
os jovens devem estar inseri-

dos em algum grupo juvenil
e procurar o responsável
de sua paróquia ou Região
para efetuar a inscrição para
a Gincana, até o dia 12 de

PEREGRINAÇÃO DA CRUZ
DA JUVENTUDE
Litoral Sul
Peruíbe - S. João Batista
- 25/8 a 1/9.
S. José Operário - 1 a 8/9.
Itanhaém - N. Sra. da
Conceição - 8 a 15/9.
N. S. de Sion - 15 a 22/9.
S. Terezinha - 22 a 29/9.
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

Paróquias iniciam preparativos para festa da Padroeira de Santos, N. S. do Monte Serrat
Em reunião realizada no
dia 20 de julho, na Catedral, paróquias, movimentos e escolas católicas de
Santos, acertaram detalhes
para a realização de mais
uma festa da Padroeira de
Santos: N. Sra. do Monte
Serrat. A celebração envolve um verdadeiro ‘exército’ de colaboradores que
durante as duas semanas
de festa se revezam nas
celebrações, Hora Santa,
missas e reza do Terço.
Conﬁra a programação

A Semana Jovem da Paróquia S. Terezinha em
Itanhaém foi realizada de 22 a 29 de julho. Entres as
atividades da Semana, momentos de adoração, missas,
pregações e louvor, luau, Cristoteca e evangelizashow
com um grupo de pagode católico.

Como parte da caminhada de preparação à JMJ 2013, a
Comissão Diocesana de Juventude está realizando o ‘Desperta
Regional da Juventude”, como momento de integração dos
jovens e de repasse das informações sobre a JMJ. Já foram realizados ‘despertas’ em Santos (reunindo jovens de Santos e S.
Vicente), em Guarujá (reunindo jovens de Guarujá e Bertioga)
e o próximo será em Cubatão, reunindo jovens das paróquias
S. Francisco de Assis, S. Judas Tadeu e N. Sra. da Lapa.

agosto. Não há taxa.
Já para se preparar, os
jovens receberam um prétarefa - vender uma rifa no
valor de R$2,00 - valendo
um netbook. A venda gerará
pontos para a Equipe e o dinheiro arrecadado reverterá
em fundos para a Jornada
Mundial da Juventude.
“Calculamos que cada
jovem deva se preparar para
um gasto de R$500,00 para
ir ao Rio, considerando passagens de ônibus, inscrição e eventuais gastos. Por
exemplo, o fretamento do
ônibus custará R$6000,00.
O que estamos buscando é
justamente arrecadar recursos para abater neste preço
e não tornar tão pesados os
custos para os jovens”, explica Rafael.
A Gincana começa com
a missa e durante todo o dia
haverá muitas atividades,
dinâmicas, como se costumam fazer em gincanas, mas
sem deixar de lado a parte
espiritual.
A Gincana da Juventude
marcará também o início
da Peregrinação da Réplica
da Cruz da JMJ que deverá
percorrer as paróquias de
nossa Diocese.

26/8 – Domingo - 16h
- Missa Solene de Abertura dos festejos de Nossa

Senhora do Monte Serrat
(Santuário) - Pe. José Myalil Paul (Pároco da Catedral
e do Santuário). Em seguida procissão pelas escadarias em direção a Catedral,
para acolhida oficial feita
por Dom Jacyr Francisco
Braido e Santa Missa.
De 27/8 a 7/9 - Missas
às 9h, 12h, 16h e 19 h – na
Catedral.
Reza do Santo Rosário,
às 11 h – na Catedral.
Celebração, às 14h – na
Catedral.
Novena de 30/8 a
7/9/2012 - 18h30 – na
Catedral, seguida da Santa
Missa, com a participação
das paróquias.

8 de setembro - Festa
da Padroeira.
Na Catedral: Missa Solene, às 7h e 8h.
Missa Campal, em frente
a Catedral, às 9h30, presidida por Dom Jacyr Francisco
Braido e clero de Santos. Em
seguida acontece a procissão,
conduzindo a imagem de
Nossa Senhora até o Paço
Municipal de Santos, onde
haverá a Renovação da Consagração da Cidade a Nossa
Senhora do Monte Serrat,
retornando ao seu Santuário.
No Santuário: Missa Solene, às 10h, 16h e 19h.
Quermesse com shows
no Santuário, dias 7 e 8 de
setembro, a partir das 20h.

