Jornal Mensal da Diocese de Santos - SP

DIOCESANA

Distribuição gratuita - www.diocesedesantos.com.br - www.facebook.com/diocesedesantos

Dezembro - 2012 - Nº 136 - Ano 12
Arte sobre foto: Chico Surian

Centro de Estudos
Liceu Santista
abre inscrição
O Centro de Estudos do Liceu Santista está com inscrições
abertas para a oﬁcina
"Como usar infográﬁcos, esquemas e mapas
conceituais em sala de
aula".
Outras informações
pelo telefone (13) 32051010. As vagas são limitadas.
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NATAL:
Acolhemos
Jesus, o
Bom Pastor
“Com a família,
crianças, jovens e amigos, aceitemos o convite para o NATAL:
vamos nos surpreender
com o MENINO na
manjedoura: onde a
mãe, Maria, é só afeição! E José, acolhida e
atenção!”
Conﬁra a mensagem
de Dom Jacyr Braido
para a festa de Natal.
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paróquias
preparam
com carinho
a chegada do
Menino-Deus

A celebração da fé em Jesus na Terminam obras
festa de Cristo, o Rei do Universo no Santuário do
Monte Serrat
Chico Surian

Chico Surian

Confira a programação das missas de
Natal e Ano Novo nas
paróquias da Baixada
Santista e a programação cultural de Natal:
Corais, Orquestras,
Cantatas, teatros, exposições de presépios,
semana natalina, celebrações, encontros das
famílias.
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Irmã carmelita
faz a profissão
perpétua
A Comunidade das
Irmãs Carmelitas de
Santos (Carmelo S.
José e da Virgem Mãe
de Deus) convida
para a celebração dos
votos perpétuos de Ir.
Maria Aparecida, no
dia 15 de dezembro,
às 10 horas na Capela
do Carmelo.
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A grande celebração da Festa de Cristo Rei, no dia 25 de novembro, no Centro de Convenções, em São Vicente, reuniu a Igreja Diocesana ao redor da
Palavra de Deus, que chama seus ﬁlhos para uma vida de fraternidade e de
justiça. Esta celebração marcou o encerramento do Ano Litúrgico, preparando as comunidades para a celebração do nascimento do Menino-Deus.
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Sacerdotes
assumem novas
comunidades
11 sacerdotes são
transferidos e assumem
novas paróquias a partir
de 15 de janeiro.
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Pastoral da Juventude faz assembleia
A Pastoral da Juventude (PJ) da Diocese de
Santos realiza assembleia no dia 9 de dezembro, a partir das 8h, na
Paróquia Nossa Senhora
de Fátima e Santo Amaro
(Av. Puglisi, s/nº/Guarujá).
Será cobrada uma

taxa de inscrição de R$
5,00 por participante,
para despesas de alimentação. O evento tem
caráter eletivo e discutirá
sobre as ações da Pastoral na CF-2013 e Jornada
Mundial da Juventude.
P. 8

Depois de três anos de
obras, o Santuário Diocesano de N. Sra. do Monte
Serrat, em Santos, está
totalmente pronto.
Durante a obra foram
refeitos o teto, o piso, escadaria, parte das paredes
da capela e da sacristia, foi
trocada toda a instalação
elétrica e hidráulica.

O velário foi desativado e a sala totalmente
reformada para funcionar
a recepção e a sala devocional.
No dia 23/12, às 16h,
será celebrada missa em
ação de graças pelo fim
dos trabalhos.
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Panorama

Presença Diocesana

Curso de Verão aborda tema das redes sociais digitais

CRB-NÚCLEO SANTOS

“Desperta tua fé”
(Continuação)
Frei Alessandro Dias do
Nascimento, OFM.
Não é sem razão que
Ele (o Senhor Jesus) nos
convida a fazer a vontade
do Pai (Mt 26,39). É pelo
ocular da fé que compreendemos a pessoa do irmão
(ã) como uma graça divina
a nos puriﬁcar: desenvolvendo em nós as virtudes
da humildade, paciência,
fortaleza, temperança,
justiça e a perfeita alegria.
Somos chamados a ser
testemunhas de um Reino de Irmãos: todos nós
estamos sujeitos a falhas,
tribulações e angústias;
todos nós recebemos o sol
e a chuva, sejamos bons
ou maus, justos ou injustos (Mt 5,43-48). Jesus
ainda nos aﬁrma que só
Deus pode julgar, e que a
medida que usamos para
os outros será usada para
nós (Lc 6,37-38).
Os santos fundadores das diversas ordens e
congregações religiosas
foram pessoas de fé. Mas
também viveram suas noites escuras. É o caso de
Madre Teresa de Calcutá
que sofreu crise de fé durante grande parte de sua
vida, até mesmo duvidando da existência de Deus,
conforme nos revela a publicação do livro Mother
Teresa: come be my light
(Madre Teresa: venha ser
minha luz), do padre canadense Brian Kolodiejchuk,
um dos defensores da
canonização da religiosa.
“Jesus te ama de uma
forma muito especial. No
meu caso, o silêncio e o
vazio são tão grandes que
olho e não vejo, escuto e
não ouço”, escreveu a missionária a seu conﬁdente,
o reverendo Michael Van
Der Peet, em 1979.
Assim como São João
da Cruz e Santa Teresa de
Ávila, Madre Teresa da
Calcutá e tantos outros
passaram e passam por
esse estado de provação.
Certamente, tais tormentos ajudam a puriﬁcar os
discípulos missionários de
Jesus Cristo.
Há uma espécie de ‘crise de fé’ decorrente do
desleixo pela vida de oração e devoção (devotio =
dedicação), que facilmente
ﬁcam em segundo plano
frente à agenda de atividades. Como amar Aquele
pelo qual não se cultiva
uma relação amorosa de

presença e colloquium?
A Leitura Orante da
Palavra de Deus pode ser
transformadora. Mas se
o ﬁel não se dispõe a tal
devoção, a semente da
Palavra lhe é tirada (Mt
13,19).
Por outro lado, para
aquele (a) que a cada dia
se consagra a Deus pelo
Seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor é para ele sua força,
sua esperança, sua alegria.
Crise de fé nesse sentido, enquanto experiência
purificadora, nos ajuda
ao desapego da busca de
compensações e seguranças externas. Ela nos
introduz na relação direta
com o Deus de Amor; é
a possibilidade de amar
puramente Aquele que
por primeiro nos amou
(1Jo 4,19).
Não é à toa que Jesus
também chamou pescadores ao seu discipulado:
gente de coragem para
enfrentar a fúria do mar.
Vida Religiosa Consagrada é coragem, é resposta
de fé. Fé que nos leva ao
amor, que lança fora todo
o medo. “E este é justamente o mandamento
que dele recebemos: quem
ama a Deus, ame também
seu irmão”, nos aﬁrma o
apóstolo (1Jo 4,17-21).
Portanto, acolhamos
de boa vontade as palavras
de nosso Santo Padre, o
Papa Bento XVI, que com
a abertura do Ano da Fé
nos estimula a viver a fé
cristã de uma maneira
mais intensa, comprometida e criativa. Ela dá o
sentido e luz ao nosso Caminhar rumo um Reino de
Irmãos. Desperta tua fé!
Paz e Bem!
Frei Alessandro Dias do
Nascimento, OFM - Santuário de Santo Antônio do
Valongo
Encontro Vocacional –
Tel.: (13) 3219-1481
CRB

Religiosos da Diocese de Santos durante encontro de
confraternização no Guarujá, no dia 20 de novembro

Que este Natal traga para todos nós:
Alegria
Bondade
Caridade
Dignidade
Esperança
Felicidade
Grandeza de espírito
Humildade
Irmandade
Justiça
luz
Maturidade
Novo coração
Olhar de fé
Paz
Querer mudar
Renovação
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O Centro Ecumênico de
Serviços à Evangelização e
Educação Popular (CESEEP) promove o 26º Curso de
Verão, na PUC/SP, nos dias
6 a 13 de janeiro de 2013. O
curso irá debater a temática
das redes sociais digitais e
sua importância no campo da
comunicação interpessoal e
alternativa, da construção de
comunidades e no exercício da
cidadania. Serão estudados os
alcances, os limites e os riscos
das redes digitais; a questão
ética implicada no uso dessas
novas tecnologias; a relação
entre teologia, espiritualidade, pastoral e redes sociais.
Estará em debate também
o tema da Campanha da
Fraternidade/2013 sobre a
Juventude.

CRB-Diocese de
Santos - Natal 2012

em hospedagem solidária
nas famílias, comunidades e
instituições diversas.
O custo da inscrição para
o curso é R$ 170,00 com
desconto de R$ 20,00 para
quem fizer sua inscrição e
o pagamento até 10 de dezembro de 2012. O custo da
alimentação é cerca de 15%
do salário mínimo vigente em
janeiro de 2013. A comunidade ou movimento que conﬁrmar a presença de 5 (cinco)
participantes, terá direito
a uma inscrição gratuita.
Outras informações estão
disponíveis no site <www.
ceseep.org.br>. As inscrições
podem ser efetuadas on-line
por esse mesmo endereço.
(Fonte: www.ceseep.org.
br)

Missionários Scalabrinianos celebram Capítulo Geral
Celebrando os 125 anos
de fundação, durante 24 dias
a Congregação dos Missionários de São Carlos Borromeo,
Scalabrinianos, esteve reunida em Portugal para o XIV
Capítulo Geral da Congregação. O Capítulo elegeu o novo
Superior Geral e o Conselho
Superior da Congregação
em Roma. Hoje, o brasileiro
padre Sérgio Olivo Geremia
responde como Superior
Geral.
O XIV Capítulo Geral foi
realizado em Lisboa de 4 a 28
de novembro com a participação de 44 capitulares, dois
verbalistas e dois tradutores.
O documento final, intitulado “Testemunhas renovadas no encontro com o
migrante”, tem como lema:
“Vinho novo em odres novos”
(Mc 2, 22) e desaﬁa a uma
renovação tanto nas ações
pastorais, como na forma
pessoal e comunitária de viver sua adesão a Cristo como
sacerdote. “ Vinho novo em
odres novos” é uma proposta
de renovação.
O Capítulo Geral foi precedi-

do por três dias de retiro, orientados pelo Pe.Germán Arana
(SJ), ex-reitor da Universidade
Gregoriana, de Roma.
Scalabrinianos brasileiros
que estiveram no no Capítulo
da Congregação: Algacir Munhak da Província São José
na Argentina, Paulo Rogério
Caovila, Cláudio Ambrózio
da Província São Paulo, Adilson Busin, Evandro Cavalli,
Alexandre Biolchi e Diógenes
Casaril da Província São Pedro em Porto Alegre, Leonir
Chiarelo da Província São
Carlos Borromeo de Nova
Iorque e Alfredo Gonçalves,
Superior Provincial em São
Paulo, nascido em Portugal.
Foram eleitos para o novo
Conselho Geral dos Missionários Scalabrinianos,
da esquerda para a direita:
Pe. Sante Zanetti, Pe. Luigi
Sabbarese, Pe. Alessandro
Gazzola (Sup. Geral), Pe.
Ermenegildo Baggio, Pe.
Luis Antonio Diaz Lamus e
Pe. Alfredo José Gonçalves
(na frente).
(fonte: Web Rádio Migrantes)

Fotos: CS

Acima: novo Conselho Geral. Abaixo, Padres Capitulares

Projeto “Missão Continental” propõe Paróquia Missionária
O 3º Encontro Nacional da Missão Continental
encerrou seus trabalhos na
sexta-feira, 23/11, com propostas para intensificar a
animação missionária na
Igreja local. O evento organizado pela Comissão para a
Missão Continental da CNBB
em parceria com o Centro
Cultural Missionário (CCM)
e as Pontifícias Obras Missionárias (POM) reuniu, desde o
dia 19, em Brasília, 60 pessoas de todo o país para reﬂetir
sobre a paróquia em estado
permanente de missão.
As contribuições dos assessores motivaram propostas para dinamizar a evangelização no interior das paroquiais e lançar a comunidade
na missão além-fronteiras.
Criar e fortalecer os Conselhos Missionários Paroquiais
e Diocesanos (COMIPAs e
COMIDIs), realizar as Santas
Missões Populares e outras
experiências semelhantes,
planejar a pastoral de conjunto e implementar a setorização das paróquias,
foram algumas das propostas
indicadas.
Outra preocupação é a
formação missionária das
lideranças para que as pa-

EXPEDIENTE

Sabedoria
Temperança
Universalidade
Vencer o desânimo
Zelo pela Vida que renasce em cada Natal,
pois Deus está entre
nós!

O Curso de Verão destina-se a pessoas das mais
diferentes Igrejas e Religiões comprometidas com
trabalhos pastorais e comunitários, envolvidas com
movimentos sociais populares e com causas por eles
defendidas. O curso utiliza
a metodologia e a linguagem
da educação popular. É um
espaço ecumênico e interreligioso de estudo, convivência, troca de experiências,
celebração e compromisso.
Caracteriza-se também pela
construção coletiva, em forma de mutirão, onde muitas
pessoas, grupos e instituições
trabalham gratuitamente na
preparação e realização do
evento. Durante o curso, os
participantes são acolhidos
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Participantes reﬂetem sobre a ‘paróquia em estado permanente de missão”
róquias se abram à missão
além-fronteiras de forma
organizada e articulada.
Segundo padre Sidnei
Ferreira, assessor da CNBB
para a Missão Continental,
este 3º Encontro deu um
salto de qualidade nos trabalhos. “Conseguimos reunir
representantes de todos os
Regionais da CNBB. Com
isso, além de realizarmos
reuniões com os bispos da
Comissão ﬁzemos um encontro de partilha com representantes dos Regionais o que
nos deu uma ideia geral do
trabalho em todo o Brasil”,
avaliou. O assessor destacou
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ainda a importância da paróquia missionária. “Com relação a esse tema existe uma
sensibilidade muito grande
nas igrejas locais”.
Para dom Adriano Ciocca
Vasino, presidente da Comissão para a Missão Continental da CNBB e bispo da
prelazia de São Félix (MT),
a cada encontro realizado
se evidenciam com maior
clareza os objetivos, os meios
e os métodos da Nova Evangelização. O bispo destaca
ainda o envolvimento das
dioceses no compromisso
missionário. “O encontro foi
muito positivo com muita
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participação e partilha de experiências. Creio que é necessário continuar a traduzir as
ideias em práticas para que
as dioceses assumam esse
rosto missionário. A colaboração entre as POM, o CCM
e a Comissão para a Missão
da CNBB é um testemunho
de comunhão”, sublinhou.
Padre Guido Labonté explicou que na arquidiocese
de Manaus (AM), em 2010,
realizou um Ano Missionário com várias iniciativas de
evangelização. “Trabalhamos
com o conhecido método
Ver, Julgar e Agir. Primeiro
procuramos entender o que
é Missão, depois veio o tempo da análise e em seguida,
do agir que foi o Congresso
Missionário”. Em nível regional, padre Guido informou que algumas Prelazias
priorizaram o trabalho nas
comunidades ribeirinhas.
As comunidades do centro
urbano enviam pessoal para
acompanhar essas comunidades do interior.
O próximo Encontro Nacional da Missão Continental
está programado para o mês
de setembro de 2013
(Por Jaime Carlos Patias
- pom.org.br)
Presença Diocesana
Tel/Fax: (13)3228-8881
Cúria Diocesana
(13)3228-8888
Fax: (13)3224-3101
Centro de Pastoral
“Pe. Lúcio Floro”
(13) 3228-8882
Seminário S. José
(13) 3258-6868
Endereço para correspondência:
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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Início do Vaticano II: “Foi um dia maravilhoso!”
Texto do Papa Bento XVI publicado por ocasião do 50º aniversário do início do Concílio Vaticano II

Foi um dia maravilhoso
aquele 11 de Outubro de
1962 quando, com a entrada
solene de mais de dois mil
Padres conciliares na Basílica
de São Pedro em Roma, se
abriu o Concílio Vaticano II.
Em 1931, Pio XI colocara no
dia 11 de Outubro a festa da
Maternidade Divina de Maria, em recordação do facto
que mil e quinhentos anos
antes, em 431, o Concílio de
Éfeso tinha solenemente reconhecido a Maria esse título,
para expressar assim a união
indissolúvel de Deus e do homem em Cristo. O Papa João
XXIII ﬁxara o início do Concílio para tal dia com o ﬁm de
conﬁar a grande assembleia
eclesial, por ele convocada,
à bondade materna de Maria e ancorar firmemente
o trabalho do Concílio no
mistério de Jesus Cristo. Foi
impressionante ver entrar
os bispos provenientes de
todo o mundo, de todos os
povos e raças: uma imagem
da Igreja de Jesus Cristo que
abraça todo o mundo, na qual
os povos da terra se sentem
unidos na sua paz.
Foi um momento de expectativa extraordinária
pelas grandes coisas que deviam acontecer. Os concílios
anteriores tinham sido quase sempre convocados para
uma questão concreta à qual
deviam responder; desta
vez, não havia um problema
particular a resolver. Mas,
por isso mesmo, pairava no
ar um sentido de expectativa geral: o cristianismo,
que construíra e plasmara
o mundo ocidental, parecia
perder cada vez mais a sua
força eficaz. Mostrava-se
cansado e parecia que o
futuro fosse determinado
por outros poderes espirituais. Esta percepção do
cristianismo ter perdido
o presente e da tarefa que
daí derivava estava bem
resumida pela palavra «actualização»: o cristianismo
deve estar no presente para
poder dar forma ao futuro.
Para que pudesse voltar
a ser uma força que modela
o porvir, João XXIII con-
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vocara o Concílio sem lhe
indicar problemas concretos
ou programas. Foi esta a
grandeza e ao mesmo tempo
a diﬁculdade da tarefa que
se apresentava à assembleia
eclesial.
Obviamente, cada um dos
episcopados aproximou-se
do grande acontecimento
com ideias diferentes. Alguns chegaram com uma
atitude mais de expectativa
em relação ao programa que
devia ser desenvolvido. Foi
o episcopado do centro da
Europa – Bélgica, França e
Alemanha – que se mostrou
mais decidido nas ideias.
Embora a ênfase no pormenor se desse sem dúvida a
aspectos diversos, contudo
havia algumas prioridades
comuns. Um tema fundamental era a eclesiologia, que
devia ser aprofundada sob os
pontos de vista da história da
salvação, trinitário e sacramental; a isto vinha juntar-se
a exigência de completar a
doutrina do primado do Concílio Vaticano I através duma
valorização do ministério
episcopal. Um tema importante para os episcopados do
centro da Europa era a renovação litúrgica, que Pio XII
já tinha começado a realizar.
Outro ponto central posto
em realce, especialmente
pelo episcopado alemão,
era o ecumenismo: o facto
de terem suportado juntos
a perseguição da parte do
nazismo aproximara muito
os cristãos protestantes e
católicos; agora isto devia
ser compreendido e levado
por diante a nível de toda a
Igreja. A isto acrescentava-se
o ciclo temático RevelaçãoEscritura-Tradição-Magistério. Entre os franceses, foi
sobressaindo cada vez mais o
tema da relação entre a Igreja
e o mundo moderno, isto é,
o trabalho sobre o chamado
«Esquema XIII», do qual
nasceu depois a Constituição pastoral sobre a Igreja
no mundo contemporâneo.
Atingia-se aqui o ponto da
verdadeira expectativa suscitada pelo Concílio. A Igreja,
que ainda na época barroca

tinha em sentido lato plasmado o mundo, a partir do
século XIX entrou de modo
cada vez mais evidente numa
relação negativa com a era
moderna então plenamente
iniciada. As coisas deviam
continuar assim? Não podia
a Igreja cumprir um passo
positivo nos tempos novos?
Por detrás da vaga expressão
«mundo de hoje», encontrase a questão da relação com
a era moderna; para a esclarecer, teria sido necessário
definir melhor o que era
essencial e constitutivo da
era moderna. Isto não foi
conseguido no «Esquema
XIII». Embora a Constituição pastoral exprima muitos
elementos importantes para
a compreensão do «mundo»
e dê contribuições relevantes sobre a questão da ética
cristã, no referido ponto não
conseguiu oferecer um esclarecimento substancial.
Inesperadamente, o encontro com os grandes temas
da era moderna não se dá na
grande Constituição pastoral,
mas em dois documentos
menores, cuja importância
só pouco a pouco se foi manifestando com a recepção
do Concílio. Trata-se antes
de tudo da Declaração sobre
a liberdade religiosa, pedida
e preparada com grande solicitude sobretudo pelo episcopado americano. A doutrina
da tolerância, tal como fora
pormenorizadamente elaborada por Pio XII, já não
se mostrava suﬁciente face à
evolução do pensamento ﬁlosóﬁco e do modo se concebia
como o Estado moderno.
Tratava-se da liberdade de escolher e praticar a
religião e também da liberdade de mudar de religião,
enquanto direitos fundamentais na liberdade do homem. Pelas suas razões mais
íntimas, tal concepção não
podia ser alheia à fé cristã,
que entrara no mundo com
a pretensão de que o Estado
não poderia decidir acerca
da verdade nem exigir qualquer tipo de culto. A fé cristã
reivindicava a liberdade para
a convicção religiosa e a sua

prática no culto, sem com isto
violar o direito do Estado no
seu próprio ordenamento: os
cristãos rezavam pelo imperador, mas não o adoravam.
Sob este ponto de vista, podese aﬁrmar que o cristianismo,
com o seu nascimento, trouxe
ao mundo o princípio da liberdade de religião. Todavia
a interpretação deste direito
à liberdade no contexto do
pensamento moderno ainda
era difícil, porque podia parecer que a versão moderna
da liberdade de religião pressupusesse a inacessibilidade
da verdade ao homem e, consequentemente, deslocasse a
religião do seu fundamento
para a esfera do subjectivo.
Certamente foi providencial que, treze anos depois da
conclusão do Concílio, tivesse
chegado o Papa João Paulo II
de um país onde a liberdade
de religião era contestada
pelo marxismo, ou seja, a
partir duma forma particular
de ﬁlosoﬁa estatal moderna.
O Papa vinha quase duma
situação que se parecia com
a da Igreja antiga, de modo
que se tornou de novo visível
o íntimo ordenamento da fé
ao tema da liberdade, sobretudo a liberdade de religião
e de culto.
O segundo documento,
que se havia de revelar depois
importante para o encontro
da Igreja com a era moderna, nasceu quase por acaso e
cresceu com sucessivos estratos. Reﬁro-me à declaração
Nostra aetate, sobre as relações da Igreja com as religiões não-cristãs.Inicialmente
havia a intenção de preparar
uma declaração sobre as
relações entre a Igreja e o
judaísmo – um texto que se
tornou intrinsecamente necessário depois dos horrores
do Holocausto (shoah). Os
Padres conciliares dos países
árabes não se opuseram a tal
texto, mas explicaram que se
se queria falar do judaísmo,
então era preciso dedicar
também algumas palavras
ao islamismo. Quanta razão
tivessem a este respeito,
só pouco a pouco o fomos
compreendendo no ocidente.

Por ﬁm cresceu a intuição de
que era justo falar também
doutras duas grandes religiões – o hinduísmo e o budismo – bem como do tema da
religião em geral. A isto se
juntou depois espontaneamente uma breve instrução
relativa ao diálogo e à colaboração com as religiões, cujos
valores espirituais, morais
e socioculturais deviam ser
reconhecidos, conservados e
promovidos (cf. n. 2). Assim,
num documento especíﬁco e
extraordinariamente denso,
inaugurou-se um tema cuja
importância na época ainda
não era previsível. Vão-se
tornando cada vez mais evidentes tanto a tarefa que
o mesmo implica como a
fadiga ainda necessária para
tudo distinguir, esclarecer e
compreender. No processo
de recepção activa, foi pouco
a pouco surgindo também
uma debilidade deste texto
em si extraordinário: só fala
da religião na sua feição
positiva e ignora as formas
doentias e falsiﬁcadas de religião, que têm, do ponto de
vista histórico e teológico um
vasto alcance; por isso, desde
o início, a fé cristã foi muito
crítica em relação à religião,
tanto no próprio seio como
no mundo exterior.
Se, ao início do Concílio,
tinham prevalecido os episcopados do centro da Europa com os seus teólogos, nas
sucessivas fases conciliares
o leque do trabalho e da responsabilidade comuns foise alargando cada vez mais.
Os bispos reconheciam-se
aprendizes na escola do Espírito Santo e na escola da
colaboração recíproca, mas
foi precisamente assim que
se reconheceram servos da
Palavra de Deus que vivem
e trabalham na fé. Os Padres
conciliares não podiam nem
queriam criar uma Igreja
nova, diversa. Não tinham
o mandato nem o encargo
para o fazer: eram Padres
do Concílio com uma voz
e um direito de decisão só
enquanto bispos, quer dizer
em virtude do sacramento
e na Igreja sacramental.

Então não podiam nem
queriam criar uma fé diversa ou uma Igreja nova, mas
compreendê-las a ambas
de modo mais profundo e,
consequentemente, «renová-las» de verdade. Por
isso, uma hermenêutica da
ruptura é absurda, contrária
ao espírito e à vontade dos
Padres conciliares.
No cardeal Frings, tive
um «pai» que viveu de modo
exemplar este espírito do
Concílio. Era um homem de
signiﬁcativa abertura e grandeza, mas sabia também que
só a fé guia para se fazer ao
largo, para aquele horizonte
amplo que resta impedido
ao espírito positivista. É esta
fé que queria servir com o
mandato recebido através
do sacramento da ordenação
episcopal. Não posso deixar
de lhe estar sempre grato
por me ter trazido – a mim,
o professor mais jovem da
Faculdade teológica católica
da universidade de Bonn
– como seu consultor na
grande assembleia da Igreja,
permitindo que eu estivesse
presente nesta escola e percorresse do interior o caminho do Concílio.
Este livro reúne os diversos escritos, com os quais
pedi a palavra naquela escola; trata-se de pedidos de
palavra totalmente fragmentários, dos quais transparece
o próprio processo de aprendizagem que o Concílio e a
sua recepção signiﬁcaram e
ainda signiﬁcam para mim.
Em todo o caso espero que
estes vários contributos, com
todos os seus limites, possam no seu conjunto ajudar
a compreender melhor o
Concílio e a traduzi-lo numa
justa vida eclesial. Agradeço
sentidamente ao arcebispo
Gerhard Ludwig Müller e
aos colaboradores do Institut Papst Benedikt XVI pelo
extraordinário compromisso
que assumiram para realizar
este livro.
Castel Gandolfo, na memória do bispo Santo Eusébio de Vercelas, 2 de Agosto
de 2012.
(fonte: www.vatican.va)

BISPO

NATAL: Acolhemos Jesus, o Bom Pastor
O Natal, com todo o seu
encanto, está próximo! Com
alegria, envio minha MENSAGEM NATALINA:
“Passemos além das Ceias
deliciosas. Não ansiemos pelos presentes custosos. Não
nos ofusquem as luzes e cores
brilhantes. Não ouçamos os
sons estridentes de festas
vazias, sem sentido!
Com a família, crianças,
jovens e amigos, aceitemos
o convite para o NATAL:
vamos nos surpreender com
o MENINO na manjedoura:
onde a mãe, Maria, é só
afeição! E José, acolhida e
atenção!
A noite se reveste de luzes!
Pastores chegam ansiosos.
Anjos cantam no Céu”:
“GLÓRIA A DEUS NAS
ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA
VONTADE!”

OS PASTORES PROCURAM O
MENINO
Vamos nos surpreender
com o Menino na Manjedoura, como os pastores de
Belém: “Havia naquela região
pastores que passavam a
noite nos campos, tomando
conta do rebanho. Um anjo
do Senhor lhes apareceu e a
glória do Senhor os envolveu
de luz. Os pastores ﬁcaram
com muito medo. O anjo então lhes disse: “Não tenhais
medo! Eu vos anuncio uma
grande alegria, que será também para todo o povo: hoje

na cidade de Davi nasceu
para vós o Salvador, que é o
Cristo Senhor! E isto vos servirá de sinal: encontrareis um
recém-nascido, envolto em
faixas e deitado numa manjedoura. Foram às pressas a
Belém e encontraram Maria
e José, e o Recém Nascido
deitado na manjedoura” (Lc
2, 8-12; 16).
É significativo que sejam os pastores da região
os primeiros a conhecer o
“Salvador, que é o Cristo Senhor”. Este Menino que era a
“Palavra” desde o princípio,
que estava junto de Deus, e
era Deus, se fez carne e veio
morar entre nós (cfr. Jo,
1,1;14), ao iniciar sua missão,
se identiﬁca com os pastores:
“Eu sou o bom pastor. O bom
pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não
é pastor e a quem as ovelhas
não pertencem, vê o lobo chegar e foge; e o lobo as ataca e
dispersa. Por ser apenas um
assalariado, não se importa
com as ovelhas. Eu sou o bom
pastor. Conheço as minhas
ovelhas e elas me conhecem,
assim como o Pai me conhece
e eu conheço o Pai. Eu dou a
minha vida pelas ovelhas” (Jo
10,11-15).
APASCENTA

MINHAS OVELHAS

A mesma missão de pastores é conﬁada por Jesus aos
Apóstolos. Após a Ressurreição, “Jesus apareceu aos

nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Ensinai-lhes
a observar tudo o que vos
tenho ordenado. EIS QUE
ESTOU CONVOSCO TODOS
OS DIAS, ATÉ O FIM DOS
TEMPOS” (Mt 28,16ss).

D. Jacyr Francisco
Braido,CS
Bispo Diocesano
de Santos

discípulos, à beira do Mar de
Tiberíades”, onde estavam
pescando. Como não haviam
pescado nenhum peixe, renovou o milagre da pesca
milagrosa. Preparou-lhes
uma refeição muito especial.
“Depois de comerem, Jesus
perguntou a Simão Pedro:
“Simão, ﬁlho de João, tu me
amas?” Pedro respondeu:
Senhor, tu sabes tudo; tu
sabes que eu te amo!” Jesus
lhe disse: “Apascenta minhas
ovelhas” (Jo, 21,1ss.).
“IDE FAZER DISCÍPULOS

ENTRE TODAS AS NAÇÕES”

“Os onze discípulos voltaram à Galiléia, à montanha que Jesus lhes havia
indicado. Quando o viram,
prostraram-se... Jesus aproximou-se deles e disse: “Toda
a autoridade me foi dada no
céu e na terra. “Ide, pois,
fazer discípulos entre todas
as nações, e batizai-as em

OS PASTORES NA
IGREJA HOJE
Em nossos dias, a Igreja
continua a Missão de Jesus.
As Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja
no Brasil partem de Jesus
Cristo: “Toda a ação eclesial
brota de Jesus Cristo e se
volta para Ele e para o Reino
do Pai. Jesus Cristo é nossa
razão de ser, origem de nosso
agir, motivo de nosso pensar
e sentir. Nele, com Ele e a
partir d´Ele mergulhamos
no mistério trinitário, construindo nossa vida pessoal
e comunitária. Nisto se manifesta nosso discipulado
missionário: contemplamos
Jesus Cristo presente e atuante em meio à realidade, à
Sua luz a compreendemos e
com ela nos relacionamos,
no ﬁrme desejo de que nosso
olhar, ser e agir, sejam reﬂexos do seguimento, cada vez
mais ﬁel, ao Senhor Jesus”
(DGAE, 4).
O Documento de Aparecida apresenta:
1. os Bispos, como discípulos missionários de Jesus
Sumo Sacerdote, conforme o
coração de Cristo Bom Pastor
(DAp, 186).

2. Os Presbíteros, como
discípulos missionários de
Jesus Bom Pastor, a serviço
do sacerdócio comum dos
fiéis; inseridos na cultura
atual, vivem no celibato como
o próprio Cristo, e com uma
vida espiritual intensa fundada na caridade pastoral,
chamado a ser homem de
misericórdia, próximo do
seu povo, e conﬁgurado com
o Coração do Bom Pastor, e
animadores de uma comunidade de discípulos missionários, animando a família
cristã, como primeira comunidade eclesial (Cfr. DAp, nn.
191-204).
3. Destaca-se, ainda, a
missão dos Diáconos Permanentes, como discípulos
missionários de Jesus Servidor (DAp, 205-208);
4. A missão dos Consagrados e Consagradas, vivendo uma “vida discipular,
apaixonada por Jesus caminho ao Pai misericordioso, e
por isso, de caráter profundamente místico e comunitário”
(DAp, 220).
5, Os ﬁéis leigos e leigas são “os cristãos que
estão incorporados a Cristo
pelo batismo, que formam o
povo de Deus e participam
das funções de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Realizam,
segundo sua condição, a
missão de todo o povo cristão
na Igreja e no mundo. São
“homens da Igreja no coração do mundo, e homens do
mundo no coração da Igreja”

(DP 786; DAp, n. 209).
Com os Pastores de Belém, vamos ao Presépio. Concentremos nossa atenção no
MENINO QUE VEM A NÓS
NO NATAL!
Com nossa Igreja de hoje
(Bispo, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e religiosas),
com nossas famílias, jovens,
crianças e amigos, vamos
cantar com os Anjos:
“GLÓRIA A DEUS NAS
ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA
VONTADE”! FELIZ NATAL!
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É A DÚVIDA?

CODILEI - CONSELHO DIOCESANO

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

E o fim do mundo?
Quando será?
S, da Paróquia São
Pedro ‘O Pescador’ , em
São Vicente, diante dos
fatalistas que anunciam o
‘ﬁm do mundo’ para o dia
21 de Dezembro deste ano,
segundo o antigo calendário Maia, pergunta: “O que
diz a Igreja sobre isso?”
Durante todos os tempos sempre surgiram
profetas do Apocalipse,
baseando-se em teorias
próprias e em superstições, anunciando uma
data para o ﬁm do mundo.
Na passagem do primeiro
para o segundo milênio,
tendo em vista que não
passaríamos para o segundo milênio, muita gente,
levada pelo medo, suicidou-se. Outras denominações “religiosas” levaram
grupos inteiros ao suicídio
coletivo por causa do ﬁm
do mundo, para não ver o
terror daqueles dias.
Na passagem do segundo milênio, outros
tantos anunciaram o ﬁm
do mundo, com várias
datas. E nós continuamos aqui. Para o Brasil
nós temos três grandes
eventos já programados:
JORNADA MUNDIAL DA
JUVENTUDE, em julho
de 2013, com a presença
do Santo Padre, o Papa
(se houvesse alguém que
saberia sobre o fim do
mundo, seria ele, pois é o
Vigário de Cristo na Terra, o Sucessor de Pedro,
a quem foi dado o poder
de “ligar e desligar” (Mt
16,19). Temos agendadas
também as Olimpíadas
(2016) e a Copa do Mundo (2014) . Se a data ﬁnal
estivesse marcada...
Quanto ao fim dos
tempos, o próprio Jesus
nos adverte, no longo texto de Mateus 24: “Quanto
àquele dia.. somente o
Pai sabe”. A nós compete, portanto, enquanto
estivermos aqui, viver
segundo os ensinamentos
do Evangelho. E Jesus é
claro quando diz: “Cuida-

do para que ninguém vos
engane” (Mt 24,4).
Já nos tempos bíblicos,
logo depois da Ascensão
de Jesus (Atos 1,6), os
primeiros seguidores de
Jesus começaram a pensar no ﬁm dos tempos. A
Comunidade de Jerusalém, com medo disso, já
não se preocupava com
outras coisas, nem sequer
o trabalho cotidiano. Pensavam: se o mundo vai
acabar, por que isso?.
O Apóstolo Paulo organiza uma grande coleta
para enviar a este povo,
exortando à vida cotidiana e ao trabalho. “Quem
não trabalha, também
não deve comer”, dizia o
Apóstolo. Pode-se notar
que, já naquele tempo,
surgiam falsos profetas,
na tentativa de justiﬁcar
os próprios erros.
Imaginem, aqui no
Brasil, se tivéssemos esta
data marcada com antecipação! Aí, sim, seria o
ﬁm do mundo! Já temos a
fama de chorões... Já que o
mundo vai acabar, não vou
pagar minhas contas...não
vou mais ser ﬁel...vou abusar de quem eu quiser...
E tantas outras coisas!
Seriam os abusos da “data
do ﬁm do mundo”.
Embora, lamentavelmente, nós estejamos vivendo épocas de “ﬁm dos
tempos”: com tanta violência, tanta corrupção,
tanta mentira, tanta falta
de fé. Isto precisa mudar,
com urgência, a partir de
cada um.
E Jesus conclui nos
convocando à perseverança, à pratica do bem,
da justiça e da verdade. E
exorta: “Vigiai, portanto,
pois não sabeis em que dia
virá o Senhor”(Mt,24,42).
Mas, para nossa alegria,
para dar sentido a tudo, inclusive nos momentos difíceis, Jesus nos diz: “Eis que
eu estou convosco todos os
dias os dias, até o ﬁm dos
tempos”(Mt 28,20).

Pe. Pavani lança livro sobre
o Evangelho de S. Marcos

Pe. João Roberto
Pavani,SDB (Paróquia
N. Sra. de Fátima e Santo
Amaro/Guarujá), acaba
de lançar o livro “Evangelho de Jesus Cristo Segundo S. Marcos - um guia
de estudos”, pela editora
Livre Expressão.
O livro apresenta, em
forma de reflexão, um
roteiro para conhecer um
pouco mais sobre a pessoa
de Jesus e sua missão
(Jesus e seu contexto histórico, o relacionamento

com os judeus, a família de
Jesus), além do relacionamento de Jesus com seus
discípulos.
“É um roteiro que pode
ajudar muito os catequistas,
na formação dos agentes de
pastorais, nas celebrações
eucarísticas, nos círculos
bíblicos ou como subsídio
para a leitura orante”, explica Pe. Pavani.
O livro pode ser encontrado na secretaria da paróquia N. Sra. de Fátima,
em Guarujá.

Venha rezar com
a Comunidade
Pantokrator

1954 (a partir das 14h)
- pantokrator.sts@pantokrator.org.br

A Comunidade Católica Pantokrator convida para os encontros de
oração do grupo Divina
Providência, em Santos.
Toda Segunda-feira,
a partir das 19h30. End.:
Rua Xavier Pinheiro, 208
- Vila Mathias. (13) 3349-

Dezembro/2012

Terço dos Homens
na Pompéia

Toda 2ª Segunda-feira
do mês, às 20 horas. 10
Dez - Mistérios Luminosos. 7 Jan - 2013 - Mistérios Gozosos
End.: Pça. Benedito
Cailxto, 1 - 3251-7191.

DE

Missas na TV
Santa Cecília

LEIGOS

A função do Leigo e da Leiga na Igreja

Todo domingo, às 10h, a Santa
Cecília TV retransmite missas gravadas nas paróquias da Diocese.
Veja a programação das missas
de dezembro. Os horários abaixo
referem-se ao horário da gravação
das missas nas paróquias:
1 - 19h - N. Sra. das Graças
- PG
9 - 8h - Soc. S. Vicente de
Paulo - Santos.
15 - 19h - Sagrado Coração
de Jesus.
A Santa Missa é transmitida
pelos seguintes canais da Santa
Cecília TV: 51 UHF Litoral Sul, 52
UHF, 13 NET.

Carlos F. Signorelli
CAP-CNLB
O laicato e o Concílio
Objetos da cura pastoral!
Eis como eram considerados
os leigos e leigas antes do
Concílio Vaticano II. Como
nos diz Pio X numa encíclica: ”a Igreja é por essência
uma sociedade desigual, que
envolve duas categorias de
pessoas, os pastores e o rebanho, os que ocupam um
lugar nos diferentes graus da
hierarquia e a multidão dos
ﬁéis”. (Vehementer nos, II,
173). Assim, sob esta ótica, os
leigos e leigas têm um direito,
qual seja, o de receber os sacramentos para se salvarem,
e um dever, qual seja o de sustentarem economicamente a
Igreja. São como crianças que
devem ser levadas pelas mãos
espirituais de seus pastores.
Por isso, o dia 25 de janeiro de 1959 pode ser considerado o ano da maioridade do
leigo e da leiga como sujeito
eclesial. É nesta data que o
papa João XXIII chama o
Concílio. E é deste evento que
o laicato emerge como Igreja
a pleno título.
Mas se o Concílio reconstruiu o caráter de sujeito que tinha desaparecido ao
longo de mais de 15 séculos,
é preciso lembrar que foi
neste concílio que os leigos
e leigas começaram a falar.
Inicialmente através dos
bispos que acompanhavam

Terço
dos Homens
a Ação Católica, na qual os
leigos e leigas tinham uma
atuação primordial. Depois,
quando da elaboração da
“Gaudium et Spes” e da
“Apostolicam Actuositatem”, as duas comissões
que às vezes se reuniam,
resolveram chamar os leigos
e leigas para participarem,
E homens e mulheres entraram no Concílio pela
porta da frente, ajudaram
a redigir estes dois maravilhosos documentos. A partir
daí não mais haveria objeto
da cura pastoral dentro da
Igreja, mas, como nos diz o
Documento de Aparecida,
discípulos missionários que,
encantados pela prática de

Jesus, o Verbo Encarnado,
vivem, anunciam e buscam
construir o Reino, quer nas
pastorais paroquiais, na sua
vida familiar, nos ofícios que
desenvolvem.
É na linha do concílio que
Puebla vai dizer que os leigos
e leigas “são a Igreja no coração do Mundo e o Mundo no
coração da Igreja”(DP 786),
e que Santo Domingo vai
aﬁrmar que os leigos e leigas
são os protagonistas da nova
evangelização na América
latina (DSD 99).
Não mais objetos, mas sujeitos eclesiais a pleno título.

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 (Pro-Par. 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
12 - N. Sra. do Rosário de Pompéia
- 20h - 2ª segunda-feira.
Terça-feira
13. Cap. S. Antonio (Par. N.S.
Graças/PG - 19h)
14. Matriz de S.Antônio/PG-20h.
15 - Reitoria de N. Sra. do Amparo
- toda terça-feira às 20h30.
Quarta-feira
16. S. José Operário/Santos –
19h30 (1ª 4ª-f)
17. Capela Espírito Santo (Par.
N.S. Fátima)/ Guarujá – 19h30
18. Capela N.S. Aparecida (Par.
S. Judas Tadeu)/ Cubatão – 20h
19. N. Sra. Assunção - Santos 20h
Quinta-feira
20 - Com. S. Judas Tadeu (Par.
S. João Batista/Peruíbe) - 3ª 5ª-f
- 19h30.
21 - Par. S. Judas Tadeu - Santos
- Após a missa das 20h (Toda 1ª
quinta-feira do mês).
22. Aparecida/SV – 19h
23 - N. Sra. da Lapa - toda quinta
às 20 horas.
24 - N. S. das Graças-SV - 2ª quinta feira - 20h.
Sexta-feira
25. S. Benedito/Stos – 19h
26. Santa Margarida Maria/ Santos – 20h
27. Par. São Tiago Apóstolo/ Santos – 20h
28. S. João Batista/Peruíbe - 20h
(4ª 6ª-f).
29. Senhor dos Passos - Última
sexta-feira - 20h.
30 - 2ª sexta-feira - 20h - S. Vicente Mártir.
Domingo
31. N.S. Aparecida/SV – 17h (2º
domingo)
32. Igreja Divino Espírito Santo
(Paróquia S. Tiago)/Santos – 20h
33- Par. Santa Teresinha - Itanhaém - 19h

(Continua na próxima
edição)

VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA

Jovens, vale a pena dizer sim a Cristo!
Deborah Figueiredo

A Comunidade das Irmãs Carmelitas de Santos
(Carmelo S. José e da Virgem Mãe de Deus) convida
para a celebração dos votos perpétuos de Ir. Maria
Aparecida, no dia 15 de
dezembro, às 10 horas na
Capela do Carmelo. Veja,
a seguir, mensagem das
Irmãs Carmelitas sobre
o sentido da vocação das
Carmelitas e a importância
da Vida Religiosa Consagrada:

Ir. Ma. Aparecida da Cruz
e do Imaculado Coração

***
“A vocação das Carmelitas Descalças é
essencialmente eclesial e
apostólica. O apostolado a
que Santa Teresa quis que
se dedicassem suas ﬁlhas é
puramente contemplativo
e consiste na oração e na
imolação com a Igreja e
pela Igreja, e excluindo
qualquer forma de apostolado ativo.
Unidas à intercessão e ao
sacrifício de Cristo, oferecendo-se todas juntas a Deus,
completam aquilo que falta à
Paixão de Senhor em favor de
seu Corpo Místico (Cl1,24).
Deste modo, abrem-se à ação
do Espírito Santo, que guia e
vivifica a Igreja.
Falar a respeito da
consagração definitiva
para nós é falar de um
caminho proposto como
forma de vida, assim como
o artigo de nossas constituições demonstra o compromisso assumido com a
Igreja juntamente com o
caminho do seguimento
e conformação de vida
com Cristo, casto, pobre e
obediente.
A vida da Carmelita é
pautada pela linha-mestra da

Palavra viva

união e amizade com Cristo
Esposo, renovando com Ele
diariamente nossa oferta ao
Pai em favor de seu Corpo
que é a Igreja, para que seja
fecundo o ministério e apostolado de seus ministros e
para que o Reino de Deus
cresça e ﬂoresça no coração
de cada homem.
O zelo pela salvação
das almas, o desejo que
seja conhecido, amado
e anunciado o nome do
Senhor são os sentimentos que constantemente
palpitam no coração da
Carmelita. Desta maneira
como Teresinha somos
“apóstolos, mártires, sacerdotes, missionários”
porque movidas pelo único
desejo de amar ao Senhor,
porque chamadas a ser o
amor no coração da Igreja.
Com a consagração religiosa a Carmelita se une
perpetuamente a Cristo
e sela em Seu Sangue o
compromisso de servir a
Igreja por meio da oração, sacrifício e da entrega
generosa de sua vida na
simplicidade dos afazeres
do dia. Em si, a vida no

Liturgia
Dezembro

Intenção do mês: Para que os migrantes sejam acolhidos por todo
o mundo com generosidade e amor autênticos, em especial pelas
comunidades cristãs
Datas Importantes:

01- Dia de combate AIDS
02 - Domingo do Advento 1
03 - São francisco Xavier
04 - São João Damasceno
06 - São Nicolau
07 - Santo Ambrósio
08 - Imaculada Conceição
09 - Domingo do Advento 2
10 - Dia dos Direitos Humanos
11 - Santos Dâmaso I e João Diego
12 - Nossa Senhora Guadalupe
13 - Santa Luzia

14 - São João da Cruz
16 - Domingo do Advento 3
21 - São Pedro Canísio
23 - Domingo do Advento 4
25 - Natal de Jesus
26 - Santo Estêvão
27 - São João Evangelista
28 - Santos Inocentes
29 - São omás Becket
30 - Sagrada Família
31 - São Sivestre

Fonte: Liturgia Diária, Paulus - Ano XXI, 252, Dezembro 2012

2ª feira

Carmelo não tem nada de
extraordinário, a diferença,
a nobreza e dignidade de
vida está no amor que colocamos ao fazer as coisas
mais simples.
A grandeza do Carmelo
não são as obras, e sim o
Amor! Amor ao Senhor, que
se revela no amor fraterno,
no amor a humanidade e
a Igreja, o que nos leva a
dizer “SIM” a este chamado
de viver só para Deus, na
solidão, silêncio, na oração
constante que permeia nosso ser e nos torna presença
viva e atuante na Igreja.
Nossa querida Ir. Maria
Aparecida da Cruz e do Imaculado Coração logo mais
emitirá seus votos perpétuos, o que é para nós causa
de muita alegria, e rezamos
para que sua vida se torne
dom para toda Igreja, principalmente, à nossa querida
Diocese de Santos. Seja suas
orações e sacrifícios como
bálsamo capaz de dar alívio,
curar e refazer as forças de
nosso clero, seminaristas e
todo povo de Deus.
E aproveitamos a oportunidade para convidar aos
ﬁéis a participarem deste
momento importante na
vida de nossa Irmã, de nossa comunidade, de nossa
Diocese e de toda Igreja,
aos 15/12.
Dirigimos-nos também aos jovens, para dizer: “Vale a pena deixar
tudo e seguir a Cristo!”
Você já se questionou
em relação a sua vocação?
Pense! Cristo, continua a
dizer com Seu Amor: “Vem
e segue-me!”
Com as orações de Suas
Irmãs Carmelitas.
(www.carmelodesantos.com.br)

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado
01 Lc 21,34-36

Dom - 02

1ª Leitura - Jr 33,14-16
03 Mt 8,5-11

Dom - 09

Dom - 16

1ª Leitura - Mq 5,1-4
24 Lc 2,1-14

Dom - 30

25 Jo 1, 1-18

1ª Leitura - Eclo 3,3-7.14-17
31 Jo 1,1-18

13 Mt 11,11-15

2ª Leitura - Fl 4,4-7

18 Mt 1,18-24 19 Lc1,5-25

20 Lc 1,26-38

2ª Leitura - Hb 10,5-10
26 Mt 10,17-22

Evangelho - Lc 21, 25-28.34-36

06 Mt 7,21.24-27 07 Mt 9,27-31

2ª Leitura - Fl 1,4-6.8-11

11 Mt 8,12-14 12 Lc 1,39-47

1ª Leitura - Sf 3,14-18
17 Mt 1,1-17

Dom - 23

04 Lc 10,21-24 05 Mt 15,29-37

1ª Leitura - Br 5,1-9
10 Lc 5,17-26

2ª Leitura - 1Ts 3,12-4,2

27 Jo 20,2-8

2ª Leitura - Cl 3,12-21

08 Lc 1,26-38

Evangelho - Lc 3,1-6
14 Mt 11,16-19 15 Mt 17,10-13
Evangelho - Lc 3,10-18
21 Lc 1,39-45

22 Lc 1,46-56

Evangelho - Lc 1,39-45
28 Mt 2,13-18

29 Lc 2, 22-35

Evangelho - Lc 2,22-40

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

Nascimento

1 1960 Pe. Joseph
Thomas
2 1952 Diác. Ismael
José Ferreira
4 1973 Frei Paulo Henrique Romero,OFMCap
5 1944 Pe. Francisco
de Jesus Salamanca
Morera,CM
11 1956 Diác. José
Carlos da Silva
15 1963 Pe. José
Myalil Paul
20 1948 Pe. João
Chungath
22 1960 Diác. Acácio
Fernandes Egas
27 1941 Pe. Esteban
Juan Superviola
Gonzalez

Ordenação

1 2001 Pe. Vanderlei
Carlos,CSS
3 1961 Pe. Júlio
Lopes Llarena
3 1988 Frei Lino
de Oliveira,OC
6 1953 Mons. Joaquim
Clementino Leite
7 1947 Mons. Ary Ferreira de Aguiar - 65
7 2002 Pe. Sílvio Luis
dos Santos,DC 10 anos
8 1944 Frei Guilherme
Sõnego,OFMCap
1948 Mons. João Joaquim Vicente Leite
1950 Pe. Ugo
Guarnieri,SDB
1953 Pe. Joaquim
Ximenes Coutinho
1954 Pe. Heládio
Alvarez Rodrigues
1965 Pe. José
Cardoso da Silva
1993 Pe. Adão Albino
Caetano, OCS
1995 Pe. Afonso
de Souza
1998 Pe. José Maria
da Silva,OCS
10 1988 Pe. Antonio
Pereira Luz

11 1982 Pe. Luiz Aparecido Tegami,SDB
-30 anos
12 1971 Pe. João Roberto Pavani,SDB
1981 Pe. Antonio
Alberto Finotti
1998 Pe. Aluísio Antonio
da Silva
1998 Pe. Claudenil
Moraes da Silva
1998 Pe. Ricardo de
Barros Marques
2009 Diác. Acácio
Fernandes Egas
2009 Diác. Antonio
Eduardo Martins
Diác. Edson Aparecido
da Silva
Diác. Ernesto Bechelli
Diác. Ismael José Ferreira
Diác. João Batista
Barbosa Bueno
Diác. José Ernesto
Lessa Maragni Jr.
Diác. Luiz Félix de
Medeiros
Diác. Ronaldo Ronil
da Silva Júnior
Diác. Valmir Rodrigues
de Lima
14 1997 Pe. Emerson
Correr -15 anos
16/12/1962 - Padre
Rovilio Guizzardi, CS
- 50 anos
18 1972 Pe. João
Chungath - 40 anos
20 1987 Pe. José Pez,DC
-25 anos
26 2004 Diác. João
de Deus Neto
27 1997 Pe. Samuel
Fonseca Torres,CS
-15 anos
28 1989 Pe. José Myalil
Paul
29 1988 Pe. Joseph
Thomas
30 2005 Pe. Marco Antonio Rossi
31 1987 Frei Nilton
Waldemar Steckert,OFM
-25 anos

‘Ação do Coração’ inspira exposição
de presépios no Santuário do Valongo
No dia 9 de dezembro,
após a missa das 19 horas, será inaugurado no
Santuário Santo Antônio
do Valongo, em Santos,
a exposição de presépio
com o tema “A retomada da Ação do Coração”.
'Ação do Coração' foi um
evento realizado na cidade de Santos no dia
dois de agosto, promovido
pela Associação Eduardo
Furkini. Neste dia as pessoas foram convidadas a
buscar na Praça Mauá os
corações confeccionados
pela população. Cada coração estava “carregado”
com boas intenções. Frei
André Becker,OFM, Reitor do Santuário, explica
a escolha deste tema: “O
evento (Ação do Coração)
marcou a Baixada Santista. Retomamos essa
ideia para que o amor ao
próximo não caia no esquecimento e, sobretudo,
para relembrarmos que
encarnar-se no meio dos
homens foi o maior ato de
amor de Deus por nós”.

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

A exposição conta com
presépios confeccionados
pelos ﬁéis da comunidade, artistas da Região e
ainda com a participação
da Pastoral da Criança,
grupo Amigos do Antônio, Ordem Franciscana
Secular (OFS) do Valongo
e do Embaré e do Jornal
Presença Diocesana.
A igreja ficará aberta
de terça a domingo, das
8 às 18 horas, para que
todos possam prestigiar
a exposição que vai até
dia 26 de janeiro de 2013,
data em que o Santuário
Santo Antônio do Valongo
completa 373 anos.
End.:Largo Marquês
de Monte Alegre, 13 - Centro de Santos. Tel.: 32191481.

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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As Teologias do Vaticano II: diálogo com o mundo
Sacerdotes, diáconos,
religiosas e seminaristas
participaram de mais uma
Jornada de Estudos Pastorais
(JEP), no dia 29 de novembro, com o tema “Teologia
do Concílio Vaticano II. O
tema segue o estudo sobre o
Concílio Ecumênico Vaticano
II, dentro das celebrações dos
50 anos de abertura do Concílio, realizada em outubro
passado.
O tema foi apresentado
pelo padre Dr. Paulo Sérgio
Lopes Gonçalves, da Diocese
de Limeira, e professor da
PUC-Campinas. O sacerdote apresentou uma visão
panorâmica das principais
escolas e correntes teológicas do século XX - Católicas,
Protestantes e Judaicas - que
inﬂuenciaram ou se ﬁzeram
presente nas formulações
teológicas dos Padres Conciliares. “Com isso, o Concílio
deu um passo extraordinário
para colocar-se em diálogo
com o mundo”, explica Pe.
Paulo Sérgio.
“A Teologia do Concílio
Vaticano II é o que eu costumo dizer uma teologia mundi, isto é, uma Teologia que
se faz enquanto Ciência da Fé
em articulação com o mundo.
Isso signiﬁca que a Teologia
possui um caráter contemporâneo de cada época histórica. Nesse sentido, o Concílio
produziu uma Teologia em
diálogo, em diálogo com a
história da humanidade,
com seus dramas, angústias,
tristezas, alegrias, esperanças, dádivas; em diálogo

Chico Surian

Padres Conciliares souberam dialogar com as ciências, teologias e ﬁlosoﬁas, habilitando-os
para propor a mensagem evangélica de acordo com os desaﬁos do novo mundo
com as Ciências, além do
dialogo com a Filosoﬁa, para
compreender o homem em
seu caráter de ser homem.
E para que dialogar com a
Ciência? Para compreender
as questões que abarcam a
vida humana em todas as
suas instâncias.
E quais foram as consequências desse diálogo para
o Concílio?
“As consequências principais desse tipo de Teologia
foram: a contextualização
da Teologia; nós tivemos o
surgimento de uma pluralidade de teologias contextuais, como, por exemplo, a
Teologia da Libertação na
América Latina; as teolo-

gias africanas, as teologias
asiáticas; as teologias produzidas em gênero, como a
teologia feminina, a partir
da mulher; as teologias das
culturas, como as teologias
negras, as indígenas; e a
teologia das religiões, em
diversas vertentes, mas
de modo especial na formulação da teologia cristã
no contexto do pluralismo
religiosos.
Com isso, o Concílio nos
apresenta uma verdadeira Teologia da Esperança - esperança de uma humanidade que se
abre para Deus e de uma Igreja
que, a cada dia enquanto
sacramento da salvação universal, enquanto mistério de

comunhão se insere no mundo
para contribuir com a unidade
-, a unidade do gênero humano, das religiões, dos cristãos.
Teologia que traz à tona uma
visão de homem novo, em
plena comunhão com Deus,
caminha na história, com seus
dramas, com suas esperanças
e alegria mas, sobretudo, com
seu caráter colaborador de
Deus que ama o mundo e ao
amar o mundo se faz presente
na forma de amor”.
O tema “Concílio Vaticano II” continua a ser estudado durante todo o ano de
2013, na Jornada de Estudos
Pastorais do Clero. A seguir,
serão estudados os documentos conciliares.

Sacerdotes assumem novas comunidades em 2013
“Aos Sacerdotes, Secretários Paroquiais e ﬁéis,
Como Bispo Diocesano de Santos, venho por meio desta comunicar-lhes que, para maior glória de Deus e serviço da Diocese a mim conﬁada, decidi efetuar algumas transferências entre os padres, cujas provisões serão emitidas oportunamente...
Estas transferências passam a vigorar à partir de 15 de janeiro de 2013”.
Conﬁra abaixo os sacerdotes que estarão assumindo novas comunidades em 2013:

Pe. Afonso de Sousa
assumirá como Vigário Paroquial na Paróquia de Nossa
Senhora das Graças – Praia
Grande

Pe. Gonçalo João Domingos passará à Vigário
Paroquial na Paróquia de São
João Batista – Peruíbe

Pe. Carlos de Miranda
Alves assumirá como Pároco
da Paróquia de Nossa Senhora da Lapa – Cubatão

Pe. Albino Schwengber assumirá como Pároco
da Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora – São Vicente

Pe. Francisco José Greco passa à Administrador Par.
da Par. S. Jorge/Stos e assume
como Pároco na Par. de São
Benedito – Santos

Pe. João Chungath
assumirá como Pároco da
Paróquia de Nossa Senhora
Aparecida – Santos

Pe. Valdeci João dos
Santos assumirá como Pároco da Paróquia de São
Vicente Mártir – São Vicente

Pe. Claudenil Moraes
da Silva assumirá como
Pároco da Paróquia de São
Paulo Apóstolo – Santos

Mons. Joaquim Clementino Leite recebe o
Título de Pároco Emérito na
Par. São Benedito – Santos

“Queridos irmãos no sacerdócio, a Paz de Jesus. Em
primeiro lugar quero dar
graças a Deus pelo dom do
sacerdócio de cada um de
vocês. Nessa disposição de
servir ao Senhor no seio de
sua Igreja, também agradeço a cada um toda dedicação,
carinho e empenho com que
exerceram seu ministérios
nas diferentes comunidades.
E peço a Jesus, o Bom
Pastor, que os anime e os
encoraje na mesma missão
de pastores em suas novas
comunidades.
Como sempre, “Alegres
na Esperança!”
Dom Jacyr Braido, CS,
bispo diocesano de Santos

Pe. Francisco Pelonha
Gonçalves Neto assumirá
como Pároco da Par. de N.
S. da Conceição – Itanhaém

Pe. Marco Antonio
Rossi assumirá como Pároco da Paróquia de São João
Batista – Peruíbe
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Paróquia São João Batista, em
Santos, realiza I Semana Natalina
Divulgação

Voluntários estão caprichando na confecção do ambiente
natalino: nenhum detalhe escapa
O brilho do Natal encherá os olhos da comunidade
do Nova Cintra, que acontece de 15 a 23 de dezembro,
com a programação especial da Primeira Semana
Natalina da Paróquia São
João Batista, em Santos. Os
organizadores do evento
prepararam apresentações
de corais de adultos e de
crianças com temas natalinos e músicas populares,
Novena de Natal com as
Famílias, Exposição de Presépios, presença do Papai
Noel, e o restaurante com
comidas típicas e venda de
artesanatos.
Revista ilustRada
Com o objetivo de envolver toda a comunidade
na reflexão sobre o Natal
e destacar a importância
da catequese, durante a I
Semana Natalina será lançada uma revista comemorativa. A publicação conta,
através de quadrinhos, a
história do nascimento
do menino Jesus. O leitor
também encontrará textos

sobre a construção da Paróquia, algumas curiosidades, desenhos para colorir
e passatempos.
Serão distribuídos
1.200 exemplares da revista que foi confeccionada
pelos próprios paroquianos
que compõem a comissão
organizadora da I Semana
Natalina. As ilustrações
são do Padre Valfran dos
Santos, Pároco da São João
Batista.
O local ainda abrigará
uma Exposição de Presépios confeccionados pelas
70 crianças participantes
da Catequese. A exposição
também é aberta ao público, quem quiser participar
é só levar uma fotografia do
presépio de sua casa para
colocar na mostra.
Os organizadores estão
arrecadando brinquedos
para presentear as crianças
da comunidade. Quem estiver interessado em fazer
doações deve entrar em
contato com a secretaria da
Igreja através do telefone
3258-6464.

Formação para a CF 2013, com o
tema “Fraternidade e Juventude”

Chico Surian

Primeiro encontro para os agentes de Santos, com a
participação do Seminário Diocesano S. José e da PJ
A Diocese de Santos
já começou a se preparar para a CF 2013 com
o primeiro momento de
formação organizado pela
Coordenação Diocesana
da CF. Participam dos encontros agentes pastorais,
educadores, universitários,
seminaristas.
A CF 2013 terá como
tema "Fraternidade e Juventude", tendo em vista
também a realização da
Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio
de Janeiro, em que são
esperados mais de cinco

milhões de jovens de todos
os cantos do planeta para
uma semana de encontros
com o Papa Bento XVI.
Para facilitar a participação dos agentes e das
paróquias nos encontros
de formação, a Comissão
da CF da Diocese de Santos
está realizando os encontros por regiões pastorais,
desde o dia 10 de novembro
(agentes de Santos).
No dia 15 de dezembro
será realizado o último
encontro deste ano para os
agentes da região Litoral
Sul (Itanhaém e Peruíbe).

Apostolado da Oração em foco

Divulgação

O Apostolado da Oração do Sagrado Coração de
Jesus da Capela de Santa Rita (Par. Santo Antonio do
Embaré) convida para as reuniões do grupo que acontece
sempre às primeiras sextas-feiras do mês, às 19h30m,
na Capela, Rua Nabuco de Araújo, 51 (Embaré). No primeiro sábado, os membros participam da Santa Missa
das 18h, no Embaré.

Dezembro/2012

A experiência missionária no Amazonas
Esteve visitando a Diocese
de Santos Padre Kleython
Cabral de Moura, atualmente
exercendo seu ministério sacerdotal no Amazonas. Padre
Kleython participou em São
Paulo da Semana Nacional de
Liturgia, que aconteceu de 15
a 19 de outubro, e aproveitou
para passar por Santos. O
principal objetivo da visita
foi visitar Padre Antônio
Alberto Finotti (Padre Toninho), pároco da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, e
amigo do Padre Kleython há
vários anos.
Padre Kleython tem dois
anos de ordenação e trabalha na Área Missionária São
Francisco, que pertence à
Prelazia de Tefé, na Região
do Médio Solimões, no estado do Amazonas. Padre
Kleython explica: “Prelazia
é uma ‘quase’ diocese. Tem
bispo, jurisdição própria, administração, mas não chega a
ser uma diocese”.
O Padre está trabalhando
na Região desde antes de
se tornar uma Área Missionária. Por quatro meses ele
esteve preparando a criação
da Área, convocando as comunidades para serem uma
unidade pastoral. Além de
administrar a Região, Padre
Kleython realiza um trabalho
missionário que atende 58
comunidades entre ribeirinhos e indígenas que se
estendem por quatro rios:
Solimões, Juruá, Mineruá e

Fotos Acervo pessoal de Pe. Kleyton

Pe. Kleython atende 58
comunidades no percurso
de quatro rios. No barco, o
meio de transporte comum
da região
Aranapú.
“Os ribeirinhos são pequenas comunidades que
se formam nas margens dos
rios e vivem basicamente da
pesca e pequena agricultura.
No interior dessas regiões,
vivem os povos indígenas.
Visitamos essas comunidades, especialmente os ribeirinhos e os ajudamos com as
pastorais sociais. Juntos com
missionários leigos, vamos
até as comunidades, levando
alimentos, medicamentos e
quando estamos lá procuramos ver as necessidades
urgentes e encaminhar ajuda
no quanto possível”, explica.
Para entender melhor
as dificuldades que os mis-

sionários passam na Região
Amazônica, as visitas a cada
comunidade só podem ser
feitas duas vezes por ano: “As
viagens são longas e só podemos fazer pelo rio, ou seja, de
barco, além da dificuldade
de acesso, os gastos com as
viagens são altos”, lembra.

Dessa forma, cada vez
que os missionários visitam
a Região, o Padre aproveita
para realizar celebrações, dar
os sacramentos, fazer os batizados, casamentos e outros
atendimentos.
Os agentes de pastorais
locais também fazem os encontros de formação, “para
que eles mesmos, na ausência de um sacerdote possam
celebrar os sacramentos, atuando como diáconos. Com os
povos indígenas, o trabalho é
mais voltado para o suporte
social, por exemplo, com relação à saúde, já que com eles
não é possível um trabalho
explícito de evangelização,
isso por causa da língua e
para não haver interferência
direta na cultura desses povos”, comenta.
Padre Kleython fala da
importância de ajudar essas comunidades: “É aí que
você vê como esse povo
ribeirinho sofre. Eles não
têm direito nem o que comer, ficam desabrigados no
período da cheia quando o
rio sobe e inunda as casas,
algumas até o teto. Depois,
quando a água começa a
descer, traz muita sujeira
da mata. Mas é a água que
eles bebem e isso acaba
causando doenças. Eles
também sofrem muito com
a Malária. Precisam buscar
a precária ajuda nas cidades
mais próximas, que levam
dias para chegar”.

Santuário Diocesano de N. S. do Monte Serrat abre
as portas para os fiéis totalmente reformado

Fotos Chico Surian

Depois de três anos e
meio de execução do projeto
de restauração, o Santuário
Diocesano de Nossa Senhora
do Monte Serrat, em Santos,
será entregue ‘novinho em
folha’ para que os devotos
de Nossa Senhora venham
encontrar-se com a Mãe.
Construído em 1599, a última
grande reforma no Santuário
havia sido realizada há mais
de 100 anos.
“Queremos dar graças a
Deus pelo fim das obras”,
lembra o pároco da Catedral
Pe. José Myalil Paul. “Foram
mais de quatro anos de um
árduo trabalho e que teve o
apoio incondicional de todo o
povo de Deus de nossa Diocese. Não foi uma simples obra
de reforma, mas um verdadeiro trabalho de restauração
do imóvel, já que se buscou
preservar as características
originais da construção. Nesse processo, descobrimos,
por exemplo, janelas e nichos
que haviam sido encobertos
nas obras anteriores. Agora,
o povo vai poder ver o seu
Santuário como foi construído inicialmente”, comemora
o sacerdote.
Durante a obra, orçada
em cerca de um milhão de
reais, foram refeitos o teto, o
piso, escadaria, parte das paredes da capela e da sacristia,
foi trocada toda a instalação
elétrica e hidr áulica. O velário, então no interior do
Santuário, foi desativado e
a sala totalmente reformada
para funcionar a recepção e a
sala de milagres.
“O Velário será construído na área externa do Santuário, para mior segurança
e facilidade de acesso aos
devotos. É um outro projeto
para o futuro próximo”.
No Santuário também
será possível a administração
de sacramento do Batismo e
de Casamento. As fmaílias interessadas em celebrar esses
sacramentos no Santuário
devem procurar a secretaria
da Catedral (3224-1593).
No dia 23 de dezembro,
às 16 horas, será celebrada
missa em ação de graças,
presidida por Dom Jacyr
Francisco Braido, pelo fim
das obras no Santuário.

Nossa Senhora recebe os fiéis no seu Santuário, no alto do Monte Serrat, em Santos

Santuário sofreu restauração completa, do teto ao piso, numa obra de mais de quatro anos

No sentido horário: Detalhe da construção original da
N. Sra. do Monte Serrat é
a Padroeira de Santos, oficialmente reconhecida em 1954,
cuja festa é celebrada no dia
8 de setembro.
Todo domingo, às 16h, é
celebrada missa comunitária
no Santuário.

parede à mostra para
o público; Detalhe do
teto com madeirame
novo (também usado nos bancos e na
escadaria); ao lado,
nova pia batismal
para administração
do sacramento

Geral
Padre Rovilio Guizzardi completa 50 anos de ordenação sacerdotal
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“Gosto mais de celebrar Bodas de Ouro do que casamentos.
Casamento são as promessas
iniciais que depois de algum
tempo, em muitos casos, se desfazem. Mas um casal que volta
ao altar depois de 50 anos de
casado... mostra a perseverança. Se você me perguntar como
está minha vida hoje, digo que
estou feliz”. Com o sotaque gaúcho e os olhos brilhando, esta foi
a declaração do Padre Rovilio
Guizzardi,CS, que completará
50 anos de ordenação sacerdotal no dia 16 de dezembro deste
ano. Serão celebradas missas
em ação de graças às 9h e às
18h, na Igreja dos Navegantes.
Padre Rovilio nasceu em
Nova Bassano,RS, no dia 19
de fevereiro de 1938. É neto
de imigrantes italianos e filho
de um casal de agricultores,
Luiz Guizzardi e Cecília Parisotto. Dos 14 irmãos, ele é o
13º, um dos sete ainda vivos
e um dos três que seguiu para
a vida religiosa. O filho mais
velho, Antônio, tornou-se
Frade Capuchino, outro irmão, Laurinho, acompanhou
Padre Rovilio no Seminário
da Congregação dos Missionários de São Carlos (Padres
Carlistas) e for ordenado
Bispo, atuando sempre na
região Sul do País.
Aos 12 anos, Padre Rovilio ingressou no Seminário
de Guaporé, RS: “Meu irmão
Laurindo já vivia e estudava
no Seminário e isto favoreceu muito a minha perseve-

Foto da ordenação sacerdotal no dia 16/12/1962, em Roma

Dom Jacyr recebe a ‘Profissão de
Fé’ do Seminarista Vagner Argolo

Chico Surian

Pe. Rovíllio: “Sou feliz por viver este sacerdócio que não é meu, mas é de Deus”.
rança”, ele conta. Em 1957,
embarcou no navio “Andrea
Costa” para fazer o Curso
de Filosofia e Teologia na
Universidade Gregoriana de
Roma, dirigida pelos Jesuítas, onde ficou seis anos sem
voltar para casa. Em Roma,
foi ordenado sacerdote, em 16
de dezembro de 1962, aos 24
anos, no Colégio dos Padres
Carlistas, pelas mãos do Cardeal Carlos Confalonieri. A
primeira missa foi celebrada
junto ao túmulo de São Pedro, na Basílica do Vaticano.
No início de agosto de
1963, Padre Rovilio retorna
ao Brasil e é enviado para
Vicente de Carvalho, no Guarujá, onde durante o mês de
outubro substituiu o pároco
da Nossa Senhora das Graças.
Nos quatro anos seguintes,
passou a professor e educa-

dor no Seminário Maior João
XXIII de São Paulo e, nos
finais de semana, acompanhado de seminaristas, vinha
para a Baixada Santista para
ajudar o pároco em Vicente
de Carvalho: “Foi o embrião
das comunidades ali”, afirma.
Por ser missionário Scalabriniano, Padre Rovilio
esteve em missão por diversos países: na Colômbia,
promovendo a Pastoral dos
Migrantes e dos Refugiados junto à Conferência
dos Bispos da Colômbia
e ao Conselho Episcopal
Latino-Americano. Exerceu
as funções de “Secretário
de Enlace” para a América
Latina da Comissão Católica
Internacional de Migração,
sediada em Genebra, na
Suíça; morou ainda nos
Estados Unidos, fazendo a

experiência de apostolado
missionário em favor dos
migrantes brasileiros.
Assumiu na década de 80
a direção da Missão Stella
Maris, em Santos, e exerceu a
função de pároco da Paróquia
Pessoal do Apostolado do
Mar, cuja matriz era a Igreja
Nossa Senhora dos Navegantes. Ele esteve à frente da
construção do complexo da
Missão Stella Maris para os
Marinheiros, da construção
da Capela de Santa Edwíges,
do prédio de sete andares
para o atendimento de marítimos e da quadra esportiva.
Padre Rovilio é pároco da
Paróquia N. Senhora dos Navegantes, desde 2009, colaborando com o Padre Samuel
Fonseca Torres na atividade
em favor dos marinheiros, no
atendimento religioso.

Celebração de Cristo Rei: unidade eclesial e
compromisso com a tarefa da evangelização
A celebração de Cristo o
Rei do Universo (este ano realizada no dia 25 de novembro) marca o encerramento
do Ano Litúrgico e, no Brasil,
também a celebração do Dia
Nacional do Leigo e da Leiga.
Na Diocese de Santos, a celebração reúne as paróquias
das nove cidades que fazem
parte da Diocese, na grande
concentração diocesana no
Centro de Convenções, em
São Vicente.
Cerca de 10 mil pessoas
participam da celebração,
presidida por Dom Jacyr
Francisco Braido, CS, Bispo
Diocesano, com a presença
dos sacerdotes, diáconos,
religiosos e seminaristas da
Diocese.
Este ano, a celebração
teve ainda a participação especial da juventude diocesana que já está se preparando
para a Jornada Mundial da
Juventude (JMJ), em julho
de 2013, no Rio de Janeiro.
Ao final da celebração, a réplica da Cruz da JMJ, que irá
percorrer todas as paróquias
da Diocese, foi apresentada à
assembleia, vinda da comunidade N. Senhora Aparecida, de S. Vicente. Por onde
passa, a Cruz da JMJ é fonte
de motivação para os jovens,
de renovação do compromisso missionário de toda a comunidade. Dom Jacyr falou
aos jovens sua mensagem de
esperança, pedindo que eles
sejam sempre o sinal visível
de Jesus, o Bom Pastor, por
onde quer que passem. E que
não desanimem nunca de
assumir o compromisso da
Cruz que eles carregam com
tanto entusiasmo.
Na Homilia, Dom Jacyr
deu destaque para a celebração do “Ano da Fé” - proclamado pelo Papa Bento XVI,
a vigorar até a Festa de Cristo
Rei de 2013 -, lembrando que
o “Cristo Rei do Universo
é aquele que dá sentido à
vivência da nossa fé. Fé que
não é uma teoria, uma ideologia, um dado da Ciència. Fé
que é, sobretudo, o resultado
do encontro com uma pessoa: Jesus Cristo. E é esse encontro que transforma nossa
vida e nos faz querer ser, em
todos os momentos da vida,
suas alegres testemunhas”.

Presença Diocesana

Seminarista Vagner Argolo dá mais um passo na sua
caminhada vocacional ao sacerdócio
O Seminário Diocesano
S. José encerrou as atividades do ano letivo, com missa
no dia 29 de novembro. A
Missa presidida por Dom
Jacyr Francisco Braido, CS,
Bispo Diocesano de Santos,
contou com a equipe de
formadores do Seminário,
padres colaboradores, familiares e professores.
Neste celebração o candidato ao diaconato transitório, seminarista Vagner de
Souza Argolo, proferiu a sua
‘Profissão de Fé’, o “juramento de Fidelidade” e fez a “Declaração de Liberdade’. Essas
três ‘profissões’ são feitas
diante do Bispo e da Comunidade, como parte do Ritual
da Odenação Diaconal.
O Reitor do Seminário,
Pe. Francisco Salamanca,
explica o significado desses
atos: “Ao fazer a ‘Profissão
de Fé”, o seminarista diz que
acredita na profissão de fé
da Igreja. Isto é, a base para

a sua vida ministerial, como
sacerdote, é a mesma fé da
Igreja, a qual vai servir; fazer
o ‘Juramento de Fidelidade”
é um ato muito sério, pois
significa que ‘eu juro que vou
respeitar a fé da Igreja e vou
agir de acordo com essa fé;
eu me comprometo com essa
mesma fé’; e a “Declaração
de Liberdade” quer dizer
que ‘eu estou fazendo livremente a profissão de fé e o
juramento de fidelidade; eu
estou consciente das normas
da Igreja e eu sei com o que
estou me comprometendo’. E
isso tem consequencias para
toda a vida”.
A ordenação diaconal do
seminarista Vagner Argolo
será celebrada no dia 8 de
dezembro, às 9h, na Catedral.
Os seminaristas após o
término das aulas nas faculdades de Teologia e Filosofia
passam as férias com suas famílias e retornam em meados
de fevereiro ao Seminário.

Centro Pastoral Pe. Ramiro abre
as portas para a comunidade
Divulgação

Fotos Chico Surian

Pe. José Tomaz, pároco da paróquia N. Sra. das Graças,
em Praia Grande, convida para a cerimônia de inauguração
do Centro Pastoral Pe. Ramiro, a ser realizada no dia 22 de
dezembro, às 9 horas. A cerimônia contará com a presença
de Dom Jacyr Francisco Braido,CS, Bispo Diocesano de
Santos, de autoridades municipais e de colaboradores desta
grande obra.
O Centro Pastoral possui infraestrutura completa para a
realização de diversas atividades, como cursos profissionalizantes, eventos sociais e encontros de pastoral.

Nesta grande festa, a Igreja diocesana reúne-se para celebrar o centro da fé: Jesus Cristo

Participação de jovens na procissão de entrada do Cristo Rei, na procissão da Palavra (IAM)...

... e no Hino de Ação de Graças. Na procissão das ofertas, membros do CODILEI

A réplica da Cruz da JMJ vai percorrer todas as paróquias da Diocese, motivando os jovens
para o encontro com o Papa, em julho de 2013, no Rio de Janeiro

Pe. Albino recebe homenagem
“Depois de quase 17 anos
de trabalho duro nessa cidade, nosso querido Pároco
Pe. Albino Swchemgber,
recebeu o título de ‘Cidadão
Itanhaense’.
Além de mencionar frases de peso e de carinho para
com os presentes, Pe. Albino
fez questão de relembrar os
50 anos do Concílio Vaticano
II, e, com sua inteligência
e capacidade de prender a
atenção de todos os presentes, foi ovacionado ao receber
a placa onde contém gravado
o título em questão.
Amigos, irmãos em Cristo, políticos do Legislativo o
acompanharam para o lado
de fora da Câmara e entre
abraços e homenagens encerrou-se a primeira parte da
festiva noite, pois nós, seus

fiéis escudeiros, seu rebanho
cristão e irmãos de trabalho
no dia a dia o conduzimos
para um singelo jantar.
Padre Albino, mais uma
vez obrigado por tudo!
Itanhaém, novembro de
2012 - Seus paroquianos”.
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O sentido cristão do Natal
Ao dizer ‘sim’ para o anjo
Gabriel, Maria acolheu Jesus no seu ventre, no seu
coração e na sua vida, como
participante do mistério da
encarnação do Filho de Deus.
E foi na pobreza dos arredores da cidade de Belém que
nasceu o Príncipe da Paz.
Numa aparente contradição,
Herodes, temendo um rival
ao trono, investiu seu furor
contra o recém-nascido no
ato insano da matança dos
inocentes. Já os pastores e
os reis magos, reconhecendo
no Menino o rosto divino
da pessoa humana e o rosto
humano de Deus, acolheram
com alegria a chegada do tão
esperado Messias.
A fúria dos poderosos
diante das supostas ameaças
e o regozijo dos pequenos
pelo anúncio da Boa Nova
do Evangelho refletem o
contexto histórico da Palestina, então sob o domínio do
Império Romano.
Nos dias de hoje, parece
que a mensagem de amor e
justiça, trazida pelo Menino
de Belém, não ecoa no coração de muitos homens que,
movidos pelo ódio e pela sede
de poder, matam-se uns aos
outros. As guerras pipocam
em todo canto. A corrupção
apodrece as instituições. São
negados os direitos inerentes
à natureza humana, como
liberdade, saúde e educação.
Nesse sentido, vale lembrar
o ataque sofrido por Malala,
menina paquistanesa, “ícone
de coragem e esperança” na
luta em favor da educação
feminina em seu país. A
jovem tornou-se conhecida internacionalmente pelo
trabalho de promoção da
escolaridade entre meninas,
algo que os fudamentalistas
talebans repudiam e por
isso covardemente tentaram
matá-la. Os conflitos e a
violência permanecem como
protagonistas históricos das
injustiças sociais
Diante da negação da
vida, como vamos receber o
Menino Jesus no Natal de
2012? Será festejado como o
Aniversariante ou Papai Noel

Assessoria de Comunicação

“O Natal é a presença, em nossos corações, do Menino de
Belém, que nos ama e nos toca com sua simplicidade”
é a personagem principal? A
verdade é que, com o passar
dos anos, a motivação do
Natal deslocou-se da alegria
dos pastores de Belém com
o anúncio pelos anjos da
chegada do Messias, para o
capitalismo, que faz da mercadoria um fetiche. Enquanto
uns se atordoam e se entregam à fúria consumista na
preparação da ceia natalina e
na compra de presentes, outros se calam e se entristecem
por não poder satisfazer desejos mínimos de seus ﬁlhos.
Escancaram-se as injustiças e
as desigualdades sociais. Os
excluídos não participam do
banquete que Deus preparou
para todos; coexistem sucesso e frustração.
Para fazer frente a essa dura
realidade, a resposta ao modo
como celebrar o Natal é dada
pela presença, em nossos corações, do Menino de Belém, que
nos ama e nos toca com sua
simplicidade. Ele traz promessa
de salvação, que requer compromisso de vida. A salvação
exige que assumamos nossas
habilidades e inteligência na
busca de caminhos novos para
nós e para o mundo.
Visitas monitoradas
Venha conhecer as instalações e o Projeto PolíticoPedagógico do Liceu Santista.
Agende uma visita monitorada
pelo telefone (13) 3205-1010
ou pelo e-mail comunicacao@
liceusantista.com.br .

Centro de Estudos
abre inscrição
para a oficina sobre
infográficos e
mapas conceituais
O Centro de Estudos
do Liceu Santista está com
inscrições abertas para a
última oficina ministrada em 2012: "Como usar
infográﬁcos, esquemas e
mapas conceituais em sala
de aula", com a formadora Alcielle dos Santos. O
encontro foi transferido
para os dias 11 e 13 de dezembro, das 19h às 22h, e
é voltado para professores
dos Ensinos Fundamental,
Médio e Superior sem
restrição disciplinar. O investimento é de R$ 160,00
(à vista ou parcelado em
duas vezes).
INSCRIÇÕES
As inscrições devem
ser feitas na secretaria
da escola (Av. Francisco
Glicério, 642, em Santos)
até o dia 11 de dezembro.
Outras informações pelo
telefone (13) 3205-1010.
As vagas são limitadas.

PMM promove seminário de Direitos Humanos
O Secretariado Nacional da Pastoral da Mulher
Marginalizada promoveu o
Seminário de Direitos Humanos para agentes e mulheres
atendidas pela PMM, com o
tema "Os Impactos dos Megaeventos e grandes Projetos
na vida das mulheres em
situação de prostituição", de
13 a 16 de setembro p.p., no
Centro Sagrada Família em
São Paulo.
Teve início na 5ª feira
com palestra, seguida de
debate e reﬂexão, sobre "Violação dos direitos humanos
femininos", pela Dra Dalila
Eugênia Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher,

da Infância e da Juventude
em Guarulhos.
Na 6ª feira os temas foram: “Tráfico de Pessoas”,
apresentado por Maria Roselly Cândido, psicopedagoga
da PMM de Rondonópolis
(MT) e "Impactos dos Grandes Projetos e dos Mega
Eventos", por Irmã Manuela
Rodrigues, da Rede Um Grito
pela Vida, São Paulo. O tema
do sábado, "Desaﬁos e Possibilidades para a Organização das Mulheres frente aos
impactos", foi apresentado
pelas psicólogas Edwiges
Lúcia Horvath, presidente
da ONG Fala Mulher, e Dra
Maria Augusta Dib, presidente da PMM nacional. Ambas

Campanha ‘Destinação Criança’ na reta final
Foi lançada em novembro, pelo oitavo ano consecutivo, a “Campanha Destinação Criança”, uma iniciativa
da Rede Metropolitana dos
Conselhos Municipais da
Criança e do Adolescente
(CMDCAs) com o apoio da
Receita Federal em Santos.
Esta campanha possibilita
a destinação de parte do Imposto de Renda para as enti-

dades assistenciais inscritas
nos Conselhos Municipais.
Para participar como
Pessoa Física é necessário
declarar o IR pelo modelo
completo e poderá destinar
até 6% do imposto devido. Já
a Pessoa Jurídica, tributada
pelo lucro real, pode destinar até 1%. Assim, o valor
calculado será deduzido na
próxima declaração de 2013

orientaram no domingo a
construção de uma pauta de
ação em vista do próximo
XIII Encontro Nacional da
PMM. Na noite de 6ª feira o
grupo presente participou de
uma Oﬁcina de Danças Circulares, com Adriano Galhardo,
psicoterapeuta holístico e, no
sábado, de Noite Cultural,
ocasião em que representantes de diversas regiões do
Brasil puderam apresentar
algo de sua cultura.
O Seminário foi importante pelos assuntos tratados
e, de modo especial, pela presença atuante de mulheres
assistidas pela PMM.
(Colaboração: Catarina
Lacerda/PMM Santos)
com base no ano de 2012.
Para fazer a destinação,
o contribuindo deve acessar
o site www.destinacaocrianca.org.br, escolher a
instituição do município que
quer ajudar e seguir os procedimentos. Quem quer destinar
o limite de 6% tem até o dia 28
de dezembro. Já quem prefere
esperar (somente pessoa física), o segundo prazo termina
dia 30 de abril.
Saiba mais: http://www.
destinacaocrianca.org.br/

Dezembro/2012

Católica UniSantos

Alunos da Católica UniSantos participam
do Programa Ciência Sem Fronteiras
Nathalia Sprovieri Cipoleta (Engenharia Ambiental),
Luisa Leme Simoni (Arquitetura e Urbanismo) e André
Leonardo Basso (Engenharia
Portuária) estão vivenciando
uma nova cultura e aprimorando o aprendizado em
universidades de diferentes
países. Eles são os primeiros
alunos da Católica UniSantos
contemplados pelo Programa
Ciência Sem Fronteiras, do
Governo Federal.
Até julho de 2013, Nathalia permanece na Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal.
A opção pelo país se deu
por conta do idioma, já a
escolha pela universidade,
por conta da boa colocação
da instituição em diversos
rankings internacionais e o
reconhecimento pelo trabalho de investigação cientíﬁca.
Morando atualmente com
outras duas alunas da Universidade do Porto, uma
brasileira e uma portuguesa, Nathalia diz que espera
um grande enriquecimento
pessoal com essa vivênvia.
“Poder conviver com pessoas, culturas e costumes
diferentes e ainda ter a oportunidade de estudar em uma
grande universidade é uma
experiência completa. Espero retornar ao Brasil sendo
outra pessoa, com uma bagagem que será um diferencial
na minha vida proﬁssional”.
Luiza Leme Simoni está,
desde agosto, na Washington
University in St. Louis, nos
Estados Unidos, uma das
mais renomadas universidades do mundo. Para ela, é
uma oportunidade única que
proporcionará uma ótima
experiência pessoal e proﬁssional. Da mesma opinião,
André Leonardo Basso está
na The University of Adelaide, na Austrália.
Bolsa Ibero-Americanas Com o objetivo de promover
o intercâmbio acadêmico, o
Programa Santander Universidade Bolsas Ibero-Americanas concedeu três bolsas
de estudos na Universidade
La Salle, no México, com
duração de até seis meses,
para alunos da UniSantos.
Adriane Moreira Pinto Araújo e Bruno Passarelo Braz

Fotos: Assessoria de Comunicação

Grupo de brasileiros do Ciência Sem Fronteira, na Universidade do Porto

Alunos da UniSantos que irão para o México no início do ano
Paião, do 6º semestre de
Engenharia Ambiental, e
Viviane Araujo Hipolito, do
4º semestre de Relações Públicas, conquistaram as vagas
após processo de seleção
que incluiu o desempenho
acadêmico e prova de testes
de conhecimentos gerais.
Em meio às exigências em
relação à documentação e
visto, a expectativa é grande,
para o embarque previsto em
janeiro de 2013.
Adriane Araújo diz estar
ansiosa e animada com a
viagem. “As expectativas
são as melhores possíveis.
Espero conhecer muita coisa
diferente e aprender bastante”, comenta. Segundo ela, o
incentivo da Universidade ao
intercâmbio é um diferencial
que vai influenciar diretamente na qualiﬁcação proﬁssional. “Sempre que participo
de um processo seletivo, todo
mundo já realizou um intercâmbio. Agora também vou
ter em meu currículo”.
Para Bruno Paião, o intercâmbio será sua primeira
viagem internacional e ele
espera aproveitar ao máximo a oportunidade. “É uma

A aluna Nathalia Cipoleta
está em Portugal
cultura diferente da nossa, a
didática empregada deve ser
diferente, e provavelmente
isso vai nos estimular a pensar diferente, a ter uma nova
visão”, explica.
Do curso de Relações
Públicas, Viviane Hipolito
espera aproveitar a oportunidade de morar na Cidade
do México para aprimorar
o espanhol e adquirir novos
conhecimentos e experiências na área da comunicação.
“Essa vivência vai somar tanto na minha vida pessoal, por
conhecer outra cultura e viver
uma nova experiência, como
proﬁssionalmente”, deﬁne.

Vem aí a Assembleia da Pastoral da Juventude
A Pastoral da Juventude
(PJ) da Diocese de Santos
realiza assembleia no dia 9 de
dezembro, a partir das 8h, na
Paróquia Nossa Senhora de
Fátima e Santo Amaro (Av.
Puglisi, s/nº/Guarujá). Será
cobrada uma taxa de inscrição
de R$ 5,00 por participante,
para despesas de alimentação.
O evento tem caráter eletivo
e discutirá sobre as ações da
pastoral na CF-2013 e Jornada
Mundial da Juventude.
"A Assembleia Diocesana
da Pastoral da Juventude é o
momento signiﬁcativo para que
os pejoteiros se reúnam para
celebrar, avaliar e propor os novos passos de nossa caminhada
rumo à civilização do amor",
explica Lincoln Spada, da Coordenação Diocesana da PJ.
A Pastoral conta com mais

de 30 grupos em toda a Diocese e este é o espaço em que
todos têm a vez de partilharem
seus desaﬁos e seus sonhos.
Durante os meses de setembro e outubro, jovens lideranças da Baixada Santista
se mostraram interessados em
avaliar e planejar a PJ Diocesana para os anos de 2013-2014.
"Para a estrutura do próximo
ano, a PJ manterá a característica de três coordenadores
diocesanos e um coordenador
regional para a respectiva
região, exceto as regiões diocesanas Centro 1, Centro 2 e
Orla, que seriam integradas
como Santos", explica Lincoln.
PRÉ-ASSEMBLEIAS
Desde meados de novembro, a Codijuv está promovendo reuniões com os coordenadores de grupos de jovens

de cada município sobre o
planejamento e a próxima assembleia. Conﬁra o calendário.
18/nov – 14h – Reunião
em Praia Grande (Comunidade N. Sra. Aparecida/Paróquia N. Sra. Graças) - Baixe
aqui a ata
25/nov – Reunião com
coordenação de Bertioga
1/dez – 14h – Reunião em
Guarujá – Cancelada
2/dez – 11h – Reunião em
São Vicente (Brisamar)
5/dez – 19h – Reunião em
Cubatão (Paróquia São Judas
Tadeu)
7/dez – 10h – Reunião em
Santos (Paróquia da Pompéia)
Saiba mais sobre as atividades da Pastoral da Juventude na Diocese de Santos
em: http://pejoteirossantos.
wordpress.com/adpj/

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

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

NATAL É...
... celebrar nossa fé em um Deus que é fiel e cumpre suas promessas!
... reconhecer que Deus havia prometido um Salvador e que tem cumprido sua
promessa!
... ver o imenso amor de Deus: amou-nos tanto que nos enviou seu Filho!

Novos seminaristas para 2013

Após o período de acompanhamento vocacional chamado “Seminário em Família”, os jovens
Gabriel Souza, Gleyson Quirino e Thiago Miranda foram admitidos para fazerem parte da comunidade do Seminário Diocesano S. José, iniciando os estudos de Filosofia a partir de 2013. Que São
José, nosso Padroeiro, e a Virgem do Rosário, padroeira de nossa Diocese, sejam grandes intercessores nessa caminhada que estão iniciando, para discernir o chamado de Deus para suas vidas!
Fotos : Chico Surian

... maravilhar-nos pelo fato que Deus se faz homem. Um de nós!
... dar-nos conta que Deus nos salva desde nossas circunstâncias, desde nossa
própria história. Não fica longe. Ele vem para ser um de nós e nos salvar!
... reconhecer a grandeza da maternidade: até Deus quis ter uma Mãe!
... maravilhar-nos do fato que Deus quis nascer como nós para ser um de nós, em
todo igual a nós, menos no pecado!
... a manifestação de amor maior que Deus podia ter para conosco: sendo
infinito e poderoso, se tem feito frágil nos braços de uma mulher!
... é Deus conosco, vivendo nossa vida e fazendo com que vivamos a sua!
... é festa no Céu e na Terra pois Deus se tem feito homem!!!
“Sem Cristo não há luz,
Não há esperança,
Não há amor,
Não há futuro”
Bento XVI
Que a luz de Cristo ilumine os caminhos de todos vocês,
leitores de Presença Diocesana.
Feliz Natal!

Gabriel Souza, 24
anos, é da Paróquia Nossa Senhora Aparecida –
Santos. Auxilia no ministério
de coroinhas há treze anos,
além de atuar na liturgia.

Thiago de Miranda,
17 anos, é da Paróquia
Santa Margarida Maria
– Santos. Já atuou nas pastorais de coroinhas, liturgia
e grupos de jovens.

São os votos de Pe. Francisco, Pe. Isac e Pe. Pedro,
formadores do Seminário “São José”.

Gleyson Quirino, 17
anos, é da Paróquia Beato José de Anchieta/S.
Exerceu atividades na pastoral de coroinhas por dez
anos, além de participação
na Legião de Maria e Grupo
de Oração Jovem.

Mensagens de Natal 2012 – seminaristas

Wagner Fernandes Santos
Idade: 34 anos
Etapa da Filosofia
Paróquia de origem:
Senhor Bom Jesus - Guarujá
Paróquia de Pastoral:
Senhor Bom Jesus - Guarujá
Mensagem de natal:
É o senhor quem nos dá
a coragem necessária em
todos os caminhos e fortalece o nosso coração na
fé, esperança e amor. Que
Ele continue guiando a sua
vida, iluminando e abençoando cada momento. E
que a paz e a alegria sejam
constantes em todas as suas
realizações!
Feliz Natal e um excelente 2013 a todos.

Natal é tempo de
alegria, de confraternização, de encontro, de
reconciliação e, sobretudo, de esperança. A espera pelo nascimento de
um mundo novo, onde
o Menino Deus possa
reinar, onde a retidão e
justiça corram como um
rio (cf. Am 5,24).
Neste Natal saúdo
a todos os leitores do
Presença Diocesana,
suas famílias, amigos e
conhecidos, e peço também que possamos nos
unir em afeição e oração
àqueles que, residindo
em terras onde Jesus
nasceu e passou, estão
sendo vitimados pela
guerra e violência. Que
a paz seja 'encarnada'
entre os homens!

Felipe Sardinha,
2º ano de Teologia

Querido amigo,
aproveito esta oportunidade para desejar um
santo Natal à sua família. É Jesus que nasce
para a nossa Salvação e
para a nossa alegria. E
que o Ano Novo que se
aproxima seja repleto de
paz e de bênçãos a você
leitor do jornal Presença
Diocesana.

Em breve, muito
breve uma grande luz
se fará no céu". Queridos leitores e leitoras do Jornal Presença
Diocesana, agradeçovos o companheirismo
durante todo este ano
abençoado por Deus a
todos nós. Desejo-vos
um Santo Natal e um
próspero Ano Novo de
Paz e muita saúde. Que
o Menino Deus esteja
convosco e suas famílias
em todos os momentos.
Coragem! Vamos à luta,
vivamos a fé!

1, 14). Se fez Natal para
todos! Que na noite de
Natal, em família, possamos refletir sobre o
amor de Deus em nossos
vidas, e com a Família
de Nazaré, aprendamos
a ser humildes e a não
dar tanta importância às
coisas materiais. Desejo
aos amigos e aos benfeitores um feliz e santo
Natal e um abençoado
Ano Novo!

Wilson José,
2º ano de Filosofia

Hector Leão,
2º ano de Filosofia

O nascimento do
Menino Jesus é vida
e esperança para uma
humanidade conturbada e desesperada. Que
o Cristo Jesus, caro (a)
leitor (a), possa iluminar sua vida e de seus
familiares e que irradie
para vossos corações a
verdadeira paz que só
pode provir do pequeno
príncipe do universo,
Jesus Cristo. FELIZ NATAL!

Amado povo de Deus
do rebanho pertencente
à Diocese de Santos! É
com grande alegria em
meu coração que desejo
a todos um feliz Natal
e que verdadeiramente
Jesus possa nascer no
coração de cada fiel. Que
todos possam vivenciar
com fé e esperança o
amor de Deus em cada
lar e em cada coração!
Esses são meus votos a
todos neste Natal.

Roberto Cristóvão,
Propedêutico

Jair Cardoso,
3º ano de Filosofia

Renan Censi,
2º ano de Teologia
E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós” (Jo

Queridos leitores,
que o amor do Menino
Jesus irradie em nossas
famílias para termos um
feliz Natal e um próspe-

ro Ano Novo.

Carlos Courbassier,
2º Ano de Teologia

É Natal. Nossa vida
ganha um novo sentido,
graças àquela criança
na manjedoura. Que
este dia especial, onde
o Céu toca a Terra e
o Deus onipotente assume nossa fragilidade, seja para todos um
motivo de renovar as
esperanças, fortalecer
a fé e exercer com mais
esforço o amor! Querido
leitor, que nos acompanhou durante todo o
ano, sinta-se carinhosamente abraçado, e que o
nascimento do Menino
Deus seja luz para a sua
família, e que 2013 seja
para você o ano da graça
do Senhor!.

Thiago Ouriques,
3º ano de Filosofia

Todos os dias é Natal. Assim como o Sol
que nasce do Oriente, todos os dias, para
aquecer-nos e tirar-nos
das trevas da escuridão,
assim Jesus renasce,
todos os dias em nossos
corações para também
aquecer a nossa fé e
retirar-nos das trevas
do pecado.

Que o dia de Natal
sirva para celebrarmos,
com mais destaque, esse
acontecimento cotidiano de nossas vidas. Que
ao contemplarmos o
nascimento do Sol, contemplemos o nascimento de Jesus.

Luciano Souza,
3º ano de Filosofia

Falar sobre o Natal...
é uma festa na qual o
que pensamos sempre é
no presente que ganharemos, na comida que
comeremos e na reunião
de Família, mas será só
isso resumo do Natal?
Acredito que não seja
somente isso, pois, não
que essas coisas não
sejam importantes, mas,
Natal vai muito além de
tudo isso: é um momento de partilha, acolhida,
felicidade, alegria, de
festejarmos a festa do
nascimento do grande
aniversariante que é o
Cristo.
Que neste Natal possamos dedicar um pouquinho de nosso tempo a
Jesus, retribuir uma parte de nosso tempo a quem
doou a vida por nós.
Desejo a todos vocês
um santo Natal, que a
luz do nascimento do
menino Jesus transforme os nossos corações.

Felipe Santos,
1º de Filosofia
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Pe. Luís Gonzaga Bolinelli - Assessor Eclesiástico da Comissão
Diocesana de Animação BíblicoCatequética (AB-C)/Email: abcdiocesedesantos@gmail.com

O Natal para nós
Para nós cristãos, o
Natal é a celebração de
um dos grandes mistérios
da nossa fé. Com grande
festa anunciamos a todos
que acreditamos em um
Deus que nos criou com
muito amor, nos deixou
livre para decidirmos o
que fazer da própria vida,
e que continua nos acompanhando com sua misericórdia infinita.
O amor misericordioso
de Deus por seus filhos é
tão grande, que nos enviou
seu Filho Jesus para se
fazer uma pessoa humana
igual a nós com a finalidade de nos demonstrar que
é possível, humanamente
falando, ser fiel ao projeto
de Deus, que é o da vida
plena para todos.
Já são mais de dois mil
anos que celebramos esse
fato, mas ainda hoje são
muitas as pessoas que não
acolheram essa verdade
em sua vida, ou porque
simplesmente não sabem
disso, ou porque ainda
não compreenderam o significado profundo desse
mistério da fé. Os textos
bíblicos que nos falam
do nascimento de Jesus
(principalmente Mt 1,182,12 e Lc 2,1-20) apresentam vários personagens
que devem ser vistos por
nós como inspiradores da
nossa ação catequética de
facilitar essas pessoas a
saberem acolher Jesus em
suas vidas.
Por exemplo, os pastores. A religião oficial
os considerava pessoas
infiéis porque não viviam
totalmente de acordo com
as obrigações religiosas da
época, por isso eram descartadas e não mereciam
credibilidade. Mas Deus
os considerava de uma
forma diferente, pois eram

pessoas capazes de se abrir
para o mistério, reconhecê-lo e, com o seu jeito de
ser, anunciá-lo a todos.
Ao fazerem a experiência
do encontro com Deus, os
pastores superaram seus
medos, não se importaram com os preconceitos
e procuraram realizar da
melhor forma a missão
que tinham recebido.
Devemos aproveitar
as festividades do Natal
para refletirmos melhor
os evangelhos da infância
de Jesus e procurar, nos
vários personagens ali
presentes, quais foram
suas atitudes diante do
mistério do Deus que se
faz pessoa humana para
nos trazer a Salvação.
Muitos deles souberam
entender a proposta de
Deus, por isso a acolheram e viveram, mas não
guardaram somente para
si, transmitindo essa experiência a mais pessoas.
Outros, porém, preferiram
continuar fechados em seu
mundo egoísta e não conseguiram perceber que o
Deus Misericordioso tinha
vindo para trazer a proposta de vida verdadeira
também para eles.
Em nome de toda a
Comissão AB-C desejo
que neste Natal, você,
caro leitor, celebre a fé em
Jesus, o Deus que se fez
pessoa humana, vivendo
intensamente sua própria
humanidade, em sintonia
com a dele! Feliz Natal,
feliz vida cristã!
Reflexão e aprofundamento: Eu acredito
que com minhas capacidades, mesmo que pareçam
poucas ou insignificantes,
é possível acolher o mistério de Deus em minha vida
e anunciá-lo aos que ainda
não o conhecem?

AGENDA
Apresentação da Semana de Formação de
Evangelizadores:
Para todos os Agentes de Evangelização das Paróquias
da Diocese de Santos.
Será no dia 2 de fevereiro de 2013, às 8h30 na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Santos.
- Mídias de nossa Comissão:
Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

Geral
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Sede do Centro de Apoio e Recuperação de Dependentes de
Drogas/Cactos reinaugura após incêndio e retoma atividades
Em 2008, a Casa de Triagem do Centro de Apoio e Recuperação de Dependentes de
Drogas/Cactos (o local recebe
o nome de “Casa de Oração
São Francisco de Assis” ) foi
atingida por um incêndio que,
além de destruir o prédio,
prejudicou três casas vizinhas.
Durante quatro anos, benfeitores e a diretoria de promoção de eventos ajudaram
a arrecadar recursos para a
recuperação da Casa, inicialmente das casas vizinhas, e em
seguida, da sede. Finalmente,
no dia 2 de dezembro, a Casa
de Triagem voltou a funcionar. Após a missa na Igreja
Santa Bakhita (que fica bem
em frente), o pároco da Catedral, padre José Myalil Paul,
abençoou o prédio totalmente
reformado, e em seguida os
visitantes puderam conhecer
a exposição fotográfica com o
‘antes’ e o ‘depois’ do incêndio.
História
As atividades do Cactos
tiveram início na década de
80, na Paróquia São Judas
Tadeu, em Santos, com o
“sopão”, refeição servida gratuitamente aos moradores de
rua. Com o tempo, percebeuse que aquelas pessoas precisavam de mais auxílio do que
apenas comida, e um grupo
de ajuda aos dependentes
químicos foi criado, passando a se reunir uma vez por
semana nas dependências
da igreja.
Na época, não havia na
Cidade casas de acolhida
para esse tipo de tratamento. Muitas pessoas procuraram o grupo, que cresceu
de tal forma que não cabia
mais no local. Vendo isto,
Monsenhor Ciro Fanha,
então pároco da paróquia
Nossa Senhora Aparecida,
cedeu as salas da igreja
para que fossem realizadas
as reuniões que acontecem
lá ainda hoje. A fundação
do Centro de Apoio e Recuperação de dependentes de
Drogas/Cactos foi no dia 18
de outubro de 1989.
Segundo o Diretor-presidente da Instituição, Marcelo Souza do Nascimento,
o nome “Cactos” foi uma
inspiração: “O cacto é a vida

Divulogação/Cactos

A casa de triagem agora já pode receber novos candidatos

Com o incêndio, os serviços foram comprometidos
que nasce no meio seco, na
areia. Para retirar o que ele
tem de bom, precisa primeiro ter cuidado e delicadeza
para retirar os espinhos, para
depois chegar no centro”.
A instituição é reconhecida
como de Utilidade Pública
Municipal e Federal e filiada
à Comunidades Terapêuticas
nacionais e internacionais.
Muito trabalHo
O trabalho cresceu de
tal forma que o pai de um
dos jovens que estavam em
tratamento doou um terreno
da Área Continental de Santos, onde foi construída uma
fazenda para que os depen-

dentes pudessem se tratar
em regime de internato. A
Instituição atende apenas
homens, a partir dos 17 anos,
independente de status social
e religião.
Marcelo explica que tanto as famílias vão procurar
ajuda quanto os próprios
dependentes: “No primeiro
contato é importante perceber se a pessoa realmente
deseja ser internada, pois se
a internação for forçada, o
resultado final pode não ser
o desejado”.
Na Casa de Triagem é
feita a documentação e o pedido de exames médicos que

indicam o quão afetado o organismo está pelo consumo
de drogas. Dependendo do
resultado, o Cactos não tem
estrutura para o tratamento
específico e indica outras instituições. Se for o caso de internação, a Casa de Triagem
tem capacidade de acolhida
para dez internos, para um
período de uma semana a
um mês. O vice-diretor, Marcos Rosa, explica que “esta
adaptação é importante para
a pessoa chegar na fazendo
mais tranqüila”.
A Fazenda “Monsenhor
Ciro Fanha” tem capacidade
para 32 internos, estando
atualmente com 20. O período de tratamento é de nove
meses a um ano, em que os
internos recebem a vista dos
familiares uma vez por mês.
Para que a família possa
visitá-los é importante que
ela esteja fazendo o acompanhamento com o grupo
de apoio aos familiares na
Paróquia Nossa Senhora
Aparecida. Marcelo ressalta
a importância desses encontros com a família, pois
indica as melhores atitudes
que devem ser tomada com
relação aos dependentes,
“pois, às vezes, o desespero
em ajudar é tão grande que
eles tomam atitudes que
prejudicam o tratamento”,
explica o diretor.
Como a Instituição não
tem fins lucrativos, todos
os profissionais que atuam
na Casa e na fazenda são
voluntários. São psicólogos,
assistente social, advogado,
monitores formados pela
Federação Brasileira de Comunidade Terapêuticas (Febract) e os diretores.
Financeiramente, a Instituição se mantém através
de doações de empresas,
sócios e anônimos. Quem
deseja ajudar, depósitos
podem ser feitos na conta:
“Banco Itaú- Agência 0213
CC 40.293-6.
Contatos: Centro de
Apoio e Recuperação de Dependentes de Drogas. End.:
Rua República Portuguesa,
25, Vila Nova, Santos. CEP:
11013-450. Tel.: (13)32348548. E-mail: cactosapoio@
ig.com.br

S. Vicente recebe o Encontro Natal na paróquia Coração de
Maria tem árvore ecológica
Interdiocesano de CEBs
Chico Surian

Gincana da Caridade sensibiliza
comunidade da Beato Anchieta-SV
No dia 15 de novembro,
cerca de oitenta jovens da
paróquia Beato José de Anchieta (São Vicente) e de
outras paróquias da Diocese
participaram da 10ª Edição
da Gincana da Caridade,
organizada pelo GESAC (grupo de jovens paroquial) em
parceria com a Sociedade São
Vicente de Paulo.
O evento, além de ser
um dia de muita animação
e oração, tem como intuito
despertar o olhar do jovem
cristão para os marginalizados, assim como o fez Jesus,
e de arrecadar alimentos que
comporão a cesta de Natal
das famílias assistidas pelos
Vicentinos.
A ‘disputa’ foi acirrada
entre as quatorze equipes e
contou com provas engraçadas, como a “Corrida do Cabelo
Molhado” (em que as competidoras encharcavam o cabelo
no balde para depois torcê-lo
em outro recipiente até ganhar
quem o enchesse mais).

CEBs: Igreja tem de ser sinal de unidade entre os cristãos
A “Hagiografia” também
foi outro momento de destaque, onde cada equipe teve a
oportunidade de contar a história de seu santo padroeiro.
As campeãs foram anunciadas pelo padre Aluísio
Antonio da Silva: São Maximiliano Maria Kolbe e Santa
Rita de Cássia ficaram com
o terceiro e o segundo lugar
respectivamente. A campeã
foi a equipe São Longuinho,
folclórico santo invocado
para se encontrar objetos
perdidos. Foi arrecadada
cerca de uma tonelada de
mantimentos.

300 agente de pastorais das
dioceses do SP2 participaram
do Encontro Interdiocesano de
CEBs, no dia 11 de novembro,
na comunidaade N. Sra. da
Esperança, no Quarentenário,
em S. Vicente. O Intediocesano
teve como tema “Vaticano II e
Ecumenismo”, tendo em vista as
celebrações dos 50 anos de abertura do Concílio, em outubro
passado. Pe. Felix Manuel dos
Santos, Assessor das CEBs do Sul
1 fala sobre os projetos comuns
para as CEBs no SP2: “Temos
basicamente três prioridades, voltadas para a Igreja na base: a visita
missionária de porta em porta; a
centralidade da Bíblia em nossas

atividades e, sem jamais esquecer
a luta pela dignidade da vida”.
“Estamos vivendo em um
mundo estremamente injusto
e a Igreja tem a missão de ser
profética nesse contexto. E ela só
o será se for ecumênica”, avalia
o Reverendo Leandro Antunes
Campos, da Paróquia Anglicana
de Santos.
“A maior contribuição do CVII
para o Ecumenismo foi o reconhecimento da legitimidade das outras
igrejas. Isso nos fez entender que é
na unidade que a gente vai construir o verdadeiro Reino de Deus”,
disse Ernesto Bechelli, diácono da
Igreja Católica Romana, assessor
do encontro.

Desde 2007, a Paróquia Imaculado Coração
de Maria, em Santos,
prepara uma decoração
de Natal especial. Desta
vez, uma árvore feita
com cerca de 4 mil garrafas PET, com seis metros
de altura, será montada
na frente da Igreja.
Quem teve a ideia da árvore de garrafa pet foi Wallace de Oliveira, da Equipe de
Ambientação da igreja. O
material deste ano começou
a ser coletado há três meses
e como no início não estava sendo o suficiente, eles
foram a um lixão comprar
garrafas. Depois, com mais
divulgação, os paroquianos
passaram a colaborar com
milhares de garrafas, de
modo que as que sobrarem
serão mandadas para o Valongo para a produção de
vassouras.
Todas as tardes, a equipe
de ambientação se reúne na
paróquia para o que o Padre

Claudio Scherer (pároco)
chama de “pet-terapia”: “Eles
montam os enfeites, lavam,
cortam e pintam as garrafas.
Durante a tarde de trabalho
todos se divertem, fazem
brincadeiras, conversam cantam e dão risada até a hora de
ir embora, já pelas 21 horas”.
A estreia da árvore será
no dia 9 de dezembro às 20
horas. Neste dia será aberto o
presépio à visitação pública,
cujo peças estão sendo feitas
pela artista plástica Dilma Carvalho, de Volta Redonda, RJ.
O trabalho na Paróquia para
este Natal pode ser acompanhado através do Blog http://
www.natalnocoracao.com.
br/2012/09/hello-world/
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Paróquias preparam celebração do nascimento de Jesus
Festa da Sagrada Família Par. Sagrada Família - Santos.
7 a 16/12 – Novena e festa da
Sagrada Família. 18h30 – Novena seguida de Missa.
9/8- 8h- Missa. Em seguida,
café da manhã comunitário.
16h30- Procissão. 17h30- Novena. 18h- Missa.
10/12- 4 anos de dedicação
da Paróquia dentro da novena.
16/12- Festa de encerramento. 9h- Missa. 18h- Procissão.
19h- Missa Campal.
End.: Pça Dr. Bruno Barbosa, 150. Jardim Castelo. 32911515.
Santa Luzia (Par. S. João Batista - Peruíbe)
Tríduo - 13/12- 19h – Missa
com bênção dos olhos.
14/12- 19h- Missa com bênção dos trabalhadores.
15/12- 19h- Tríduo com bênção das famílias.
16/12- Festa de Santa
Luzia.
10h- Missa e Procissão. Bênçãos dos objetos de devoção e
venda do bolo com medalhinhas
da Santa.
Com. Santa Luzia – Rua
Santa Luzia (antiga 22), 1069,
Guaraú, Peruíbe.
Programação de Natal nas paróquias
SANTOS
Catedral N. S. do Rosário
15/12- 18h- Missa pelo aniversário natalício do Pe. e José Paulo
na Igreja S. Bakhita.
23/12- 16h- Missa no
Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat em ação
de graças pelo encerramento das obras de restauração
do Santuário, presidida
pelo Bispo Diocesano Dom
Jacyr Francisco Braido.
28/12- 19h- Missa Solene
pelos 23 anos de sacerdócio do
Padre José Paulo.
Imaculado Cor. de Maria
9 e 16/12- 20h - Apresentação do Coral de Natal.
N. S. da Assunção
20/12- 19h- Encerramento
da novena de Natal. 20 grupos
da Capelinha de N. Senhora
entregarão alimento às famílias
carentes.
Igreja Santa Edwíges
10 a 20/12 (exceto ﬁnais de
semana)- 20h- Novena de Natal.
São José Operário
1 a 8/12- 13h30 às 17h – Bazar de Natal.
Paróquia Santa Cruz
8/12- 18h30- Início da Novena de Natal e Festa de Nossa
Senhora da Conceição.
19/12- 18h30- Confissões
Comunitárias.
30/12- 18h30- Festa da Sagrada Família.
São Judas Tadeu

PERUÍBE

14 a 22/12- 20h- Novena de
Natal. *Dia 16/12- 19h – Novena.
22/12- 20h- Concerto de
Natal com a Banda do 6º BPM.
23/12- 19h – Encenação da
Anunciação.

São José Operário - Confissões
de Natal
As conﬁssões em preparação
para o Natal acontecerão das 9h
às 17h nas seguintes datas:
4/12- Com. São Vicente de
Paulo/Caraguava.
5/12- Com. Santíssimo Sacramento/Jd. dos Prados.
6/12- Matriz da José Operário/Caraguava.
7/12- Com. N. S. Aparecida/
Bairro dos Prados.
11/12- Com. S. Pedro -Av.
Um, 510, Vila Peruíbe
12/12- Com. N.S. Fátima-/
Recreio Santista.
13/12- Com. Sta. Edwiges/
Josedy.
14/12- Com. S. Expedito/
Estância dos Eucaliptos.

Santo Antônio do Embaré
9/12- 19h- Apresentação da
Cantata de Natal.
23/12- 19h- Apresentação da Orquestra Sinfônica
de Heliópolis e Coral da
Gente. Espetáculo de luzes na
fachada da basílica.
18 a 21/12- 8h às 12h e 14h
às 17h – Conﬁssões.
22/12- 8h às 12h- Conﬁssões.
Sagrado Coração de Jesus
5 a 19/12 (exceto ﬁnais de
semana e segunda-feira)- 15h e
20h – Novena de Natal.
8/12- 20h- Apresentação
do Coral da Unifesp.
15 e 16/12- Em todas as
missas haverá a Coleta Nacional para a Evangelização e
apresentação do Coral Líricus
da Unisantos.
17/12- 20h- Celebração Penitencial do Advento.
26/12- 20h -Vigília Festiva
de passagem do ano.
Senhor dos Passos
8/12- 20h – Apresentação do
Coral da Paróquia.
15/12- 20h- Encontro de
corais.
São João Batista
15 a 23/12 – 19h às 23h –
Semana Natalina: Novena,
exposição de presépios, venda
de artesanatos, apresentação de
coral, presença do Papai Noel e o
restaurante estará funcionando.
N. S. dos Navegantes
4 a 19/12 – 19h - Novena de
Natal. 19/12- 19h – Missa
N. Senhora Aparecida
15 a 23/12- 19h – Novena
de Natal feita nas casas os paroquianos.
1/12 – 19h30 – Inauguração
da exposição de presépios montados pelos grupos e movimentos da Paróquia.
1/12 a 7/01 – Exposição de
presépios.
Finais de semana - Feira de
artesanato.
8 e 9/12 – No BNH haverá
paroquianos recolhendo alimentos que serão encaminhados
para as famílias carentes.
Convento N. S. do Carmo (Centro de Santos)
15 a 23/12- Novena de Natal
em todas as missas. Horário das
missas: Segunda a Sexta: 7h30;
12h30; 18h.
Sábado- 17h. Domingo – 8h;
11h; 18h.
SÃO VICENTE
N. Senhora Aparecida
16/12- Após a missa das 19h,
apresentação de Coral.
19/12- 19h- Encerramen-

to da Novena de Natal com
Bênção das Gestantes e dos
aniversariantes do segundo
semestre.
N. Senhora das Graças
7/12 -18h- Hora Santa e Missa do Sagrado Coração de Jesus.
8/12 -19h- Missa Solene da
Imaculada Conceição.
18/12 -20h- Encerramento
da Novena de Natal
N. Senhora do Amparo
3/12- 19h30 – Aniversário de
51 anos de ordenação sacerdotal
do Pe. Julio.
21/12- 18h30 - Encerramento da Novena de Natal.
Beato José de Anchieta
30/12- 20h- Apresentação
de Coral.
CUBATÃO
N. Senhora da Lapa
12 a 20/12- 18h - Novena
de Natal.
São Judas Tadeu
13/12- 19h30 – Noite Penitencial.
15 a 23/12 – Novena de Natal
após a Missa das 19h.
GUARUJÁ
Santa Rosa de Lima
9/12- 15h- Bingo de Natal.
Convite R$ 15,00.
12/12 a 21/12- 19h – Novena
de Natal.
PRAIA GRANDE

N. Sra. das Graças/Ocian

8/12 - 19h - Missa em honra
a N. Sra. da Conceição, seguida
de procissão luminosa.
15 - 9h - Missa em ação
de graças pela inauguração
da Praça da Bíblia (Balneário
Palmeiras, ao lado da Ig. Santo
Expedito e S. Francisco).
22 - 15h - Matriz e Comunidades - Encerramento da
Novena de Natal e distribuição
das cestas básicas.
29 - 19h - Matriz - Missa em
ação de graças pelos 24 anos
de ordenação sacerdotal de
Pe. Thomas e abertura do ano
jubilar.

São João Batista - Confissões
de Natal
As conﬁssões em preparação
ao Natal aconteceram às 19h nas
seguintes datas e locais:
5/12 - Com. S. Antônio - Jardim Peruíbe.
6 - Com. S. Luzia/ Guaraú.
11 - Com. Rainha da Paz /
Ribamar.
13/12 - Com. S. Judas Tadeu
- Jardim Brasil.
19/12- Com. Sagrada Família/Jd. Márcia.
21/12- Matriz/Centro.
30/12- 8h, 17h e 19h- Missa
da Sagrada Família.
ITANHAÉM

Santa Terezinha

21/12- 19h30- Teatro de
Natal.

N. Sra. Da Conceição
15/12- 20h- Concerto de
Natal do Grupo Conviver.
22/12- 20h- Apresentação do
Coral Vozes de Itanhaém.

COLETA NACIONAL PARA A
EVANGELIZAÇÃO
DIA 16 DE DEZEMBRO - 3º DOMINGO
DO ADVENTO
A Coleta desta
campanha acontece
no domingo de 16 de
dezembro em todo o
País. O valor angariado constitui o Fundo
para a Evangelização
e apoia as estruturas
da Igreja e a atividade
evangelizadora. Do
total arrecadado com
a Campanha, 45% são
destinados à Diocese,
20% ao Regional da
CNBB e 35% à CNBB
Nacional. Participe!

Diálogo na intimidade - Palavra: AMOR

Pe. Javier Llaraña (Paróquia de N. Sra. do Carmo
- Santos)
-Mãe, cheguei!
-Assim, tão de repente?
-Foi só a Senhora dizer
para o anjo aquilo de “Eis
aqui a escrava do Senhor...”
que eu aproveitei a deixa (aliás, esperada desde sempre) e
eis- me aqui...
- Então tu estavas escutando tudo escondido entre
as ﬂores?
- É, estava na boca do anjo
Gabriel. Acompanhei tudo
e estava torcendo para que
tu, mãe, acreditasse naquilo
de que “...para Deus nada é
impossível...”
-É, filho, não foi nada
fácil... sei que lá pelo século
XXI, as pessoas vão dizer
que ... “Assim, qualquer um,
pudera...”. Mas não foi fácil.
Pois logo pensei em José.

Coitado! Não ia entender
nada, que nem eu. Acho que
teu Pai nos pegou desprevenidos. Acho que nem José,
nem eu estávamos preparados para tanto.
-É, mãe, as coisas de Deus
são assim. Elas passam pelo
coração, antes de acontecer
na cabeça.
-Meu filho, quem sabe
destas coisas é a tua mãe. Fiquei sem saber por onde começar. Porque eu disse para
o anjo: Olha, eu não conheço
homem nem pensei em nada
sério e depois, pensei, não
adianta falar comigo se José
não está aqui para opinar... Aí
o anjo me contou e começou
a dizer coisas tão bonitas e
verdadeiras que ﬁquei pasma. Estava tudo preparado.
O anjo só queria me arrancar
o “OK” e eu me abandonei
totalmente à Palavra. Porque
apareceu em cena o Espírito
Santo.
-Ah! Esse eu conheço.
Meu Pai e Eu estamos sempre
ligados a Ele. É como se nós
pegássemos o ar d’Ele.
-Ele, de fato, foi muito
gentil comigo. Me cobriu com
sua sombra e eu ﬁquei grávida de Ti, por causa do Amor.
Que Esposo Maravilhoso!
-Sabes, mãe? Aqui dentro
está tudo tão bom...! Que
experiência única, mãe. Eu
que sou Deus me encontro
aqui, no teu interior de mãe,
esperando o tempo passar e

nascer de ti...
-Eu também, ﬁlho, sinto
um bem-estar pleno de mãe.
Agora sei que começo a sentir
aquela saudação do anjo...
“Alegra-te, ó tu que tens o
favor de Deus, o Senhor está
contigo... Teu ﬁlho estás aqui
dentro, meu tesouro”.
-E, Eu, Deus, estou me
alimentando de ti, mãe. Tu
achas, mãe, que alguém pode
entender estas coisas?
-Acho que não meu ﬁlho,
Embora Isabel, a prima, tenha falado umas coisas que
me encheram de rubor.
- O que disse?
- Ela levantou os braços,
veio ao meu encontro e...
“Bendita és tu mais do que
todas as mulheres. Bendito
é também o fruto do teu
ventre”. Fiquei passada. Não
sabia como ela poderia ter
descoberto este segredo que
era coisa do Anjo e minha.
-Reparaste, mãe, que tudo
aconteceu numa aldeia perdida, desconhecida, sem importância? Eu gosto de gente
que nem tu, mãe, do povo,
gente simples, decidida e que
assume as coisa pra valer.
Estou orgulhoso de ti, mãe.
-Pois imagina eu, filho.
Não sei muito bem o que me
espera por ser tua mãe, mas
por enquanto “a minha alma
exalta o Senhor e meu espírito se encheu de júbilo por
causa de Deus, meu Salvador,
porque Ele pôs os olhos sobre

sua humilde Serva.”
-Eu já ouvi estas palavras
e outras mais, na casa de
Isabel. Achei-as geniais. Só
tu, mãe, pra falar coisas tão
bonitas. Mas eu acho que
estas palavras, mãe, vão dar
dor de cabeça no futuro.
-É ﬁlho, mas foi o que o
Espírito Santo me inspirou
na hora.
-Como é bom falar contigo, mãe.
-Melhor é te sentir aqui
dentro, ﬁlho.
-Falta muito pra eu nascer, mãe?
-Acho que é questão de
dias, ﬁlho. Estou um pouco
nervosa porque temos que
viajar para Belém, e sabes
como é difícil mulher grávida
andar por estes caminhos
empoeirados.
-Estou doidinho pra ver
tua cara. Deve ser linda.
-E eu estou sonhando com
os teus olhos. Não sei se serão
castanhos como os meus ou
da cor do Espírito Santo.
-Bom, mãe, vou me preparar para nascer.
-Descansa meu ﬁlho.
-Descansa mãe, até o dia
25.
-Vinte e cinco, ﬁlho?
-Acho que sim, mãe.
-Ah! Não fala assim que
eu vou chorar de alegria,
ﬁlho.
-Mãe, não te ponhas assim tão romântica.
-E posso?!...
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PSICOLOGIA PASTORAL
Milton Paulo de Lacerda - Psicólogo - CRP 6-21.251-6
-lacerdapsi@uol.com.br

O carro e os bois
Tanto faz multiplicar
3 por 5 ou 5 por 3, assim
como somar 2 mais 4 ou 4
mais dois. São casos em que
“a ordem dos fatores não
altera o produto”.
Em pedagogia, porém,
há diferença entre começar pelo começo ou começar pelo meio de um
processo. Não dá certo levar
uma criança pequena a ler,
entregando-lhe logo uma
enciclopédia. Ela precisa
primeiro aprender o signiﬁcado daqueles rabiscos que
chamamos de “letras”.
O mesmo acontece em
muitos outros campos de
atuação. Não se entrega
uma navalha na mão do
aprendiz de barbeiro, sem
que primeiro se lhe mostre
como deve ser segurada e
como precisa ser passada,
para não acidentar o rosto
de um cliente. No campo de
várias Pastorais as explicações necessárias para que
a pessoa desempenhe suas
atividades de modo satisfatório costumam ser mais ou
menos simples. “Faça isso!”,
“Distribua aquilo!”, “Fale
tal coisa!”, “Vá a tal lugar!”
e assim por diante.
O mais intrigante, porém, é o que Jesus fez
com Pedro, às margens do
lago de Genezaré após a
ressurreição. Não haviam
bastado os quase três anos
de convivência no grupo
de seus seguidores. Por
três vezes o Mestre lhe
pergunta: “Pedro, tu me
amas mais do que esses?”
ou simplesmente “Pedro,
tu me amas?” Por que
é intrigante a situação?
Porque só depois de lhe
ouvir a resposta afirmativa, “Sim, Senhor, tu sabes
que te amo!” é que Jesus
lhe encomenda o cuidado
do pastoreio.
Não há verdadeira missão para o pastor, enquanto
não existe amor. Melhor,

muito amor, amor multiplicado por três. E a razão é fácil de entender. Há
muitas outras razões que
levam alguém a querer ser
pastor: curiosidade, querer
aparecer, prestígio, vontade
de mandar, temperamento
inquieto e tantas outras
razões que são mais próprias de um mercenário
interesseiro do que de um
pastor. Como dizia Jesus:
ao mercenário pouco lhe
interessa o bem estar das
ovelhas, porque é egoísta, só
pensa no proveito próprio
e não defende o rebanho
contra os lobos.
Entretanto, pode surgir
a pergunta: “O que tenho
eu com isso? Não sou Papa
nem Bispo nem Padre!”
Na verdade, pelo Batismo
todos somos pastores uns
dos outros. Fomos investidos da tríplice função de
sacerdotes reais, de profetas
e reis ou gestores do Povo de
Deus. Somos todos corresponsáveis pelo Reino.
O mandamento de Cristo, de que nos amemos uns
aos outros como Ele nos
amou e ama, signiﬁca que
por amor cuidemos de cada
ser humano que encontremos. Que vamos ao encontro dos que estão longe e dos
que estão se perdendo. Que,
se for o caso, demos a vida
para que eles tenham vida,
como fez Jesus.
Para ser PASTOR, seja
da maneira que for, é preciso antes de tudo AMAR e
amar muito. Se não, quando
muito, não passaremos de
mercenários, de curiosos,
de interesseiros, de irresponsáveis.
Por isso não se coloca
o carro adiante dos bois.
Primeiro vem o amor apaixonado por Jesus Cristo e
pela sua Igreja. Daí é que
começa a ter sentido o serviço como pastores ou agentes
de pastoral.

Conexão Santos-Israel

Você sabe o que foi o “Marcionismo”
na Igreja?
Como numa construção
de um edifício é impossível
começarmos pelo segundo
andar - sem antes passarmos pelo térreo e primeiro
andar -, assim também houve na Igreja, logo nos seus
inícios, no século II (101 a
200 d.C), uma indicação
para “esquecermos” o Antigo Testamento e só lermos
e estudarmos o Novo Testamento. Aﬁnal, o Cristianismo era uma nova revelação
e não tinha mais nada a ver
com o Judaísmo...
Quem indicou essa ideia
foi Marcião de Sinope (110160), que havia estudado em certo período da
vida ‘Comércio Marítimo’,
e com essa ideia bem que
ele poderia ter causado um
“naufrágio teológico” e dos
grandes... Mas graças a
Deus e a orientação dos bispos essa ideia foi rejeitada e
descartada.
Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. E
hoje os documentos Conciliares da Igreja nos relembram disso, nos convidam
a compreender a Bíblia nas
suas raízes judeu-cristãs.
Mesmo sendo essa ideia
rejeitada pela Igreja, houve,
sim, consequências disso
até hoje. Quem sabe um
desejo de conhecer Jesus
só a partir do Novo Testa-

mento, não seria mais fácil?
Não, nem mais fácil, nem
correto. Aﬁnal quando falamos sobre Jesus Cristo, não
devemos esquecer que isso
signiﬁca Jesus, o Messias, a
tradução da palavra Cristo
para o Português. Mas qual
Messias? O esperado em
todo o Antigo Testamento,
uma Revelação, um Povo de
Deus, um Mistério da Salvação, a Aliança que Deus fez
com os judeus, com os povos do mundo inteiro, com
os cristãos, para sempre...
São Jerônimo e Orígenes
estudaram todas as Escrituras Sagradas (Antigo e
Novo Testamentos) para
nos ajudar a entender que
“ignorar as Escrituras, é
ignorar a Cristo (O Messias) – São Jerônimo; e
que “é preciso vir cada dia
às fontes das Escrituras,
às águas do Espírito Santo,
e aí encher para sua casa
um bom e cheio recipiente.
Assim fazia santa Rebeca...”
- Orígenes, Homilias In Genesim 10,2 – conﬁra Gn 24).
Como está a construção
da sua Fé a partir da Palavra de Deus? Você tem
procurado fundar bem as
raízes ou também gostaria
de começar já pelo segundo
andar?...
(Pe. Fernando Gross - de
Israel)

Coral da Paróquia Santo Antonio-PG
O Coral da Paróquia Santo Antonio, na Praia
Grande, regido pelo padre Adriano, estará se
apresentando na missa do dia 22 de dezembor,
às 17 horas.
Todos convidados!
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COM A FAMÍLIA, CRIANÇAS, JOVENS E AMIGOS ACEITEMOS O CONVITE PARA O NATAL:
VAMOS NOS SURPREENDER COM O MENINO NA MANJEDOURA, ONDE A MÃE, MARIA, É SÓ AFEIÇÃO.
E JOSÉ, ACOLHIDA E ATENÇÃO. A NOITE SE REVESTE DE LUZES. PASTORES CHEGAM ANSIOSOS.ANJOS CANTAM
GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA VONTADE!
FELIZ NATAL!

NO

CÉU:

Dom Jacyr Francisco Braido - Bispo Diocesano de Santos

Missas de Natal, Ano Novo e Temporada na Baixada Santista
SANTOS

24/12 - SEG

25/12 - TER

31/12 - SEG

01/01 - TER

TEMPORADA

20h

9h

19h

18h

Dom. 9h e 18h.

7h30, 12h30 e 18h

18h

7h30, 12h30, 18h

18h

Sab. 17h; Dom. 8h, 11h e 18h.

Santuário Sto. Antonio do Valongo - 3219-1481

20h

19h

(30/12) 19h e 8h

19h

Dom. 8h e 19h.

Igreja N.Sra. do Rosário - 3219-3566

12h

-

12h

-

Carmelo S. José e da Virgem Maria - 3239-4052

24h

10h00

7h

7h

Jesus Crucificado - 3223-2338

19h

18h30

19h

18h30

Nossa Senhora da Assunção - 3235-1277

20h

19h

-

19h

São João Batista - 3258-6464

20h

18h30

19h

18h30

Sagrada Família - 3291-1515

19h

19h

19h

19h

Sab. 19h; Dom. 8h, 10h e 18h.

Santa Margarida Maria - 3203-2940

19h

19h

19h

19h

Sab. 19h; Dom. 7h30 e 19h.

São Tiago Apóstolo - 3296-1755

20h

19h

19h30

19h

Dom. 10h e 18h30

N. Sra. do Rosário - Catedral - 3224-1593
Conv. N. Sra. do Carmo - 3234-5566

Sab. 12h.
Sab. 18h30; Dom. 8h.
Sab. 19h; Dom. 8h30 e 19h.
Sab. 18h30; Dom. 9h30 e 18h30

20h

9h e 18h

20h

9h e 18h

Sab. 16h; Dom. 7h30; 9h; 17h e 19h.

Nossa Senhora Aparecida - 3227-4100

19h30

18h30

19h30

18h30

Sab. 19h30; Dom. 7h, 9h, 17h e 19h.

Santa Cruz - 3232-9410

18h30

7h30 e 18h30

18h30

730 e 18h30

São Benedito - 3231-4071

19h

19h

19h

19h

Sab. 19h; Dom. 8h; 10h30 e 19h

São Jorge Mártir - 3236-3528

20h

18h

18h

18h

Sab. 18h; Dom. 18h.

São José Operário - 3349-0176

19h

18h30

19h

18h30

Sab. 18h30; Dom. 8h e 18h30.

São Judas Tadeu - 3251-4146

19h

19h

19h

19h

Sab. 19h; Dom. 7h30, 9h e 18h.

Igreja Santa Edwiges - 3234-8910

19h30

19h30

19h30

19h30

Nossa Senhora dos Navegantes - 3261-4076

19h30

9h e 18h

19h30

9h e 18h

20h

18h30

18h30

18h30

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

20h

8h; 10h; 12h;
19h30

17h

17h

Capela Bom Pastor - 3251-7191

18h

18h

-

-

Sagrado Coração de Jesus - 3236-8155

20h

19h

20h

19h

Santo Antonio do Embaré - 3227-5977

Imaculado Coração de Maria - 3223-7381

N. Sra . do Carmo - 3261-2793

Sab. 16h e 18h30; Dom. 7h30, 9h30 e 18h30.

Dom. 19h30.
Sab. 16h; Dom. 9h e 18h.
Sab. 16h30; Dom. 9h e 18h30.
Sab. 19h; Dom. 8h; 10h; 12h; 19h30.
Sab. 18h; Dom. 18h.
Sab. 19h; Dom. 8h; 17h e 19h.

19h30

9h; 11h e 19h30

19h30

9h; 11h e 19h30

São Paulo Apóstolo - 3225-5073

19h

19h

19h

19h

Sab. 17h; Dom. 8h30 e 18h30.

Senhor dos Passos - 3223-1366

20h

19h

20h

19h

Sab. 18h30; Dom. 8h30; 18h30 e 20h.

24/12 - SEG

25/12 - TER

31/12 - SEG

1/1 - TER

N. Sra. Aparecida - 3464-7392

19h

19h

19h

19h

Sab. 19h; Dom. 9h e 18h30.

N.Sra. das Graças - 3468-3615

19h

19h

19h

18h30

Sab. 17h; Dom. 8h e 18h30.

São Pedro O Pescador - 3468-5371

16h

19h

16h

19h

SÃO VICENTE

Sab. 20h; Dom. 8h; 9h30; 11h; 18h e 19h30.

TEMPORADA

Sab. 17; Dom. 8h e 18h

20h

8h; 10h e 19h

20h

8h; 10h; 19h

19h30

-

19h30

-

Dom. 10h e 19h.

N. Sra. do Perpétuo Socorro - 3576-0873

20h

19h

20h

19h

Dom. 8h e 19h.

São Vicente Mártir - 3468-2658

19h

10h e 19h

19h

10h e 19h

Sab. 19h; Dom. 7h30; 9h; 18h.

Reitoria N. Sra. do Amparo - 3467-2848

20h

9h, 17h e 19h

-

9h, 17h e 19h

Sab. 18h; Dom. 9h; 17h e 19h.

20h30

8h30

19h

19h

24/12 - SEG

25/12 - TER

31/12 - SEG

1/1 - TER

20h30

20h30

20h30

19h

Sab. 17h; Dom. 8h; 10 e 19h.

São Francisco de Assis - 3361-2777

20h

19h

22h

19h

Dom. 8h; 10h; 17h; 19h.

São Judas Tadeu - 3363-5032

19h

10h e 18h

19h

10h e 18h

24/12 - SEG

25/12 - TER

31/12 - SEG

1/1 - TER

N.Sra. de Fátima e Santo Amaro - 3386-6771

20h

8h; 9h15; 10h30;
18h; 19h15 e
20h30

20h

-

N.Sra. das Graças - 3352-1218

20h

19h30

20h

19h30

Dom. 7h; 9h e 19h30.

Santa Rosa de Lima - 3358-1479

20h

19h30

20h

19h30

Sab. 19h3; Dom. 7h30; 9 e 19h30.

Senhor Bom Jesus - 3355-1887

20h30

20h30

20h30

20h30

Dom. 9h e 19h.

N. Sra. Auxiliadora - 3566-2119
Beato José de Anchieta - 3406-2396

São João Evangelista - 3462-4798
CUBATÃO
N.Sra. da Lapa - 3361-1272

GUARUJÁ

Dom. 8h, 10h e 19h.

Sab. 19h; Dom. 8h30
TEMPORADA

Dom. 8h; 10h e 18h.
TEMPORADA
Sab. 19h; Dom. 8h; 9h15; 10h30; 18h; 19h15 e 20h30.

24/12 - SÁB

25/12 - DOM

31/12 - SÁB

1/1 - DOM

São João Batista - 3317-1838

20h

19h30

20h

19h30

Capela N. S. das Graças - Riviera - 3317-1838

20h

19h30

20h

20h

24/12 - SÁB

25/12 - DOM

31/12 - SÁB

1/1 - DOM

20h

10h; 17h e 19h

20h

10h; 17h e 19h

20h e 24h

8h

8h e 18h30

8h e 18h30

24/12 - SÁB

25/12 - DOM

31/12 - SÁB

1/1 - DOM

21h

8h; 10h e 19h

19h

8h; 10h e 19h

24/12 - SÁB

25/12 - DOM

31/12 - SÁB

1/1 - DOM

19h

19h

19h

19h

Dom. 10h e 19h.

-

10h

-

10h

Sab. 19h; Dom. 7h.

Igreja N. Sra. de Sion - 3422-1216

20h

19h

20h

19h

Sab. 19h; Dom. 9h e 19h.

Santa Terezinha - 3426-3211

20h

8h e 19h30

20h

10h e 19h30

24/12 - SÁB

25/12 - DOM

31/12 - SÁB

1/1 - DOM

São João Batista - Centro - 3455-1491

21h

9h e 19h

21h

9h e 19h

São José Operário - Caraguava - 3455-3239

20h

19h

20h

19h

BERTIOGA

PRAIA GRANDE
Santo Antonio - 3491-1337
N.Sra. das Graças - 3494-5242
MONGAGUÁ
N. Sra. Aparecida - 3448-3358
ITANHAÉM
N. Sra. da Conceição - Laranjeiras - 3422-4029
Igreja de Sant’Anna - Centro - 3422-4029

PERUÍBE

TEMPORADA
Dom. 7h; 18h e 19h30.
Sab. 20; Dom. 9h.
TEMPORADA
Sab. 17h; Dom. 8h; 10h; 17h e 19h.
Sab. 19h; Dom. 8h; 10h; 18h30 e 20h30.
TEMPORADA
Sab. 19h; Dom. 8h; 10h e 19h.
TEMPORADA

Dom. 8h e 19h.
TEMPORADA
Sab. 18h30; Dom. 8h; 17h e 19h.
Sab. 20h; Dom. 8h e 19h

