Jornal Mensal da Diocese de Santos - SP

DIOCESANA

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

Setembro - 2013 - Nº 145 - Ano 13

A Palavra de Deus nos ensina
o seguimento do Mestre Jesus

Arte Chico Surian

O mês de setembro é o mês da Bíblia.
A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), com o Projeto de Evangelização “O Brasil na Missão Continental” destaca cinco aspectos fundamentais do discipulado: o encontro com
Jesus Cristo, a conversão, o seguimento,
a comunhão fraterna e a missão propriamente dita. O lema indicado pela
Comissão Bíblico-Catequética da CNBB
é: “Alegrai-vos comigo: encontrei o que
estava perdido” (Lc 15,6).
(Mensagem de Dom Jacyr Braido. P. 3)

Novas
exposições
no Museu de
Arte Sacra de
Santos
O Museu de Arte Sacra de Santos participa da 7ª edição da
Primavera dos Museus, de 24 a 29 de
setembro, que traz
como tema: “Museus, memória e cultura afro-brasileira”.
P. 12

Diocese de
Caraguatatuba
recebe novo
bispo

Santos celebra a Padroeira N. S. do Monte Serrat Semana reforça sentido
Chico Surian

Pe. Francisco Grco

e missão da família

Comissão Vida e Família

Cerca de 2 mil pessoas participaram
no dia 17 de agosto,
na Catedral Divino
Espírito Santo, em
Caraguatatuba, da
cerimônia e missa de
posse do novo bispo
diocesano, Dom José
Carlos Chacorowski.
P. 2

Até o dia 8 de setembro milhares de devotos de Nossa Senhora do Monte
Serrat prestarão sua homenagem à Padroeira de Santos. A missa no dia 24/8,
realizada pela primveira vez na Zona Noroeste (Centro Cultural) reuniu cerca
de 3.500 pessoas, numa demonstração de carinho à Mãe de Jesus, ela que
ensina o sentido da vida e da missão de todo cristão.
P. 6

As celebrações da Semana da Família nas paróquias da Diocese de Santos e nas Câmaras Municipais renovam o sentido e a missão da família e
a necessidade de defendê-la do relativismo secular
que ignora o valor da vida humana.
Na foto, crianças na sessão solene da Câmara de
Santos.
P. 5

Missionário vem das Filipinas para trabalhar no Stella Maris
Stella Maris

Os santos que
nos ensinam
o caminho da
Cruz
P.11

Baldomiro Bejosano,
ou Budey como prefere
ser chamado, está em
Santos desde o dia 21
de julho, trabalhando
como missionário no
Stella Maris, auxiliando
na comunicação com os
marinheiros que chegam a Santos de todos
os cantos do planeta.
Muitos dos trabalhadores que passam por
ali são ﬁlipinos, mesma
nacionalidade de Baldomiro. Na foto, Budey (à
esq.), com Pe. Samuel
Fonseca,CS, após a missa, em Inglês, com marítimos no Stella Maris.
P.10

Vem aí a Jornada
Mundial dos Catequistas
Catequistas da Diocese
de Santos estão se preparando para participarem
da Jornada dos Catequistas no Ano da Fé, que será
realizada no Santuário
Nacional de Aparecida,
dia 29 de setembro, mesmo dia da Jornada com o
Papa, no Vaticano.

P.5
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Panorama

Diocese de Caraguatatuba já conta com novo pastor

“Unidade Psicossomática
versus Dualismo Filosófico”
Benjamim Bossa lançou
recentemente o título “Unidade Psicossomática versus
Dualismo Filosófico”, pelas
Edições Loyola, um livro
que pretende desmistificar o
assim chamado ‘dualismo filosófico’, conduzindo o leitor
a adotar uma fé onde Ciência
e Religião não sejam antagônicas, mas complementares.
Benjamim Bossa, ex-vigário da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Guarujá,
nasceu em 10 de abril de 1933
em Serafina Corrêa (RS), é
Psicoterapeuta formado em
Psicologia, Filosofia e Teologia e entusiasta da Parapsicologia.
Autor de O Direito de

Fotos Pe. Francisco Greco/Diocese de Santos

Amar – A Queda de Um
Tabu; Parapsicologia – O Poder da Mente e os Mistérios
da Vida (Loyola); Cântico
de Um Novo Amanhecer
(Paulus).

Comissão para o Laicato inicia
preparação do tema prioritário da AG
CNBB

Um dos temas prioritários
da próxima Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em
2014, será o laicato. Por este
motivo, em reunião na sede
da CNBB no dia 19 de agosto,
a Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato pontuou
alguns aspectos importantes
que deverão estar presentes
nesta reflexão.
“A nossa tentativa é elaborar uma proposta de temas
de estudo e de como nós
podemos enfrentar a questão
do Laicato, numa dimensão
positiva, e enriquecer a ação
e o testemunho dos leigos na
Igreja e na sociedade”, explica o presidente da Comissão,
dom Severino Clasen.
Ele também destaca que
o Documento de Aparecida,
as atuais Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora e mesmo os recentes discursos do
Papa Francisco em sua visita
ao Brasil evidenciam muitos
aspectos fundamentais sobre

a atuação dos leigos.
A Comissão para o Laicato
deverá apresentar à Presidência da CNBB os membros
da equipe que vai elaborar o
subsídio de reflexão do tema
para a próxima Assembleia
Geral. “É muito importante
montar uma equipe boa para
que possamos levar um material importante. A temática
está amadurecendo, e nós
não temos pressa, para que
possa ser bem trabalhado e
mobilizar todos os leigos e
leigas do Brasil”, afirma dom
Severino.
Também participaram da
reunião o bispo de Macapá
(AP), dom Pedro José Conti
e o bispo de Tocantinópolis
(TO), dom Giovane Pereira.
A nova presidente do Conselho Nacional do Laicato do
Brasil, Marilza José Lopes,
também participou do encontro, juntamente com a equipe
de assessores da Comissão.
(cnbb.org.br)

Dom Francesco Biasin aponta frutos e
desafios do Diálogo Ecumênico no Brasil
O presidente da Comissão Episcopal Pastoral para
o Ecumenismo e o Diálogo
Inter-religioso, dom Francesco Biasin, ao apresentar os
trabalhos desenvolvidos por
sua comissão aos bispos do
Conselho Episcopal Pastoral
(23/8), destacou os frutos e
desafios do Diálogo Ecumênico no Brasil. “ O ecumenismo
não deve ser visto como uma
espécie de apêndice, que se
junta à atividade tradicional
da Igreja, mas que pertence
organicamente à sua vida e
ação”, ressaltou. Dom Biasin
lembrou a fala do papa João
XXIII sobre a unidade dos
cristãos: “É muito mais forte
aquilo que nos une do que
quanto nos divide”.
O bispo pontuou alguns
resultados do diálogo entre os cristãos como, por
exemplo, a fraternidade reencontrada; a solidariedade
no serviço à humanidade; a
convergência na Palavra de
Deus e no culto divino; e o
crescimento da comunhão.
Falou sobre a sensibilidade da CNBB diante da situação do pluralismo eclesial
e religioso contemporâneo
por meio do Plano Pastoral
de Conjunto, que criou a linha 5 sobre o Ecumenismo e
o Diálogo Inter-religioso; da
integração e criação de organismos ecumênicos como,
por exemplo, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço
(Cese); o Conselho Nacional
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de Igrejas Cristãs (Conic);
as comissões de diálogo
(luteranos, anglicanos, judeus, presbiterianos unidos;
criação de estruturas para
o diálogo nos regionais e
dioceses e formação ecumênicas por meio de cursos,
simpósios, programas de
rádio e a revista “Caminhos
de Diálogo”.
Entre os desafios, dom
Biasin abordou o preconceito
e a ignorância em relação ao
‘outro religioso’; o desconhecimento e a resistência
em relação ao ecumenismo
e diálogo inter-religioso; a
emergência do pluralismo religioso; a formação ecumênica dos ministros ordenados,
lideranças e comunidades; o
fortalecimento das estruturas
de diálogo nos regionais e
dioceses, entre outros.
JMJ
Dom Biasin destacou o envolvimento da juventude com
o diálogo ecumênico e interreligioso e recordou que, um
dia antes do início da Jornada
Mundial da Juventude (JMJ),
foi realizado um encontro com
cerca de 150 jovens católicos,
judeus e muçulmanos da América Latina. Trata-se de um
seminário promovido pela Juventude Inter-religiosa do Rio
de Janeiro, na Pontificia Universidade Católica (PUC/RJ),
e que contou com a presença
do arcebispo metropolitano
do Rio de Janeiro, dom Orani
João Tempesta.

Cerca de 2 mil pessoas participaram no dia 17 de agosto, na
Catedral Divino Espírito Santo,
em Caraguatatuba, da cerimônia
e missa de posse do novo bispo
diocesano, Dom José Carlos
Chacorowski.
A cerimônia foi conduzida pelo Cardeal Arcebispo de
Aparecida, Dom Raimundo
Damasceno Assis, e contou com
a presença de diversos bispos entre eles Dom Fernando Mason,
primeiro bispo da Diocese, Dom
Antonio Carlos Altieri, seu antecessor, atualmente arcebispo de
Passo Fundo-RS, e Dom Jacyr
Francisco Braido,Cs, da Diocese
de Santos. Também estiveram
presentes pela Diocese de Santos os padres Francisco Greco
(Coordenador Diocesano de
Pastoral), Pe. Elmiran Ferreira
(Comissão Missionária Diocesana) e João Chungath (Comissão
Vida e Família).
Em suas palavras, Dom José
Carlos falou da importância do
‘ser missionário e que todos
devem estar prontos para sair
e ir ao encontro dos irmãos’.
Referindo-se à leitura bíblica
que fala da ‘Arca da Aliança’,
convidou todos a refletir sobre
o “conteúdo da arca que é o nosso coração”. Que todos devem
tomar cuidado para que a sua
“arca”, o seu coração, não esteja
e nem seja revestido de valores
inversos à proposta de Jesus,
mas sim de amor e misericórdia.
Pediu a todos que rezem por
ele e que se coloca a disposição
para, “a partir de hoje conduzir
a barca que já está em alto mar”,
referindo-se à Diocese que completa 14 anos (a Diocese de Caraguatatuba foi criada em 1999,
sendo então área da Diocese de
Santos).
No dia 18, Dom José Carlos
celebrou a primeira Missa na
Catedral, às 9h30, por ocasião do
6º Cenáculo Diocesano e à noite,
às 19h30, na Paróquia Nossa
Senhora da Glória, bairro do
Travessão, Caraguatatuba, por
ocasião da festa da Padroeira.
Breve histórico vocacional
Dom José Carlos Chacorowski, religioso da Congregação
da Missão, nasceu em CuritibaPR, em 26 de dezembro de 1956.
Entrou no Seminário Menor São
Vicente de Paulo em Araucária, Paraná, no dia 28 de julho
de 1968, onde cursou o Curso
Clássico e a Filosofia. Entrou no
Seminário Maior São Vicente
de Paulo, em Curitiba, em 25
de Janeiro de 1977, onde fez o
Noviciado. Cursou a Teologia
no “Studium Theologicum” de
Curitiba dos Padres Claretianos.
Proferiu os Santos Votos no
dia 25 de janeiro de 1980. Ordenado Diácono pelo Arcebispo
Metropolitano de Curitiba, D.
Pedro M. Fedalto, no dia 28 de
abril de 1980.
Ordenado Sacerdote pelo
Santo Padre o Papa João Paulo
II no Rio de Janeiro no dia 02 de
julho de 1980.
Professor no Seminário Diocesano da Diocese de Palmas,
interior do Estado do Paraná,
no ano de 1981.
Enviado em missão Ad Gentes para o Zaire (Hoje República
Democrática do Congo) em
janeiro de 1982, de onde voltou
em dezembro de 1987 devido a
uma terrível crise de malária.
Trabalhou na equipe da Pastoral
Rodoviária de 1988 até 1996. Foi
Diretor Provincial das Filhas da
Caridade da Província de Curitiba de 1996 até 2005.
Foi Pároco da Paróquia do
Senhor Bom Jesus dos Perdões
em Guaraqueçaba, Diocese de
Paranaguá, Paraná, de 2005 até
2009. Nomeado Diretor das Filhas da Caridade da Província da
Amazônia no dia 07 de junho de
2009. Nomeado Bispo Auxiliar
de São Luís do Maranhão pelo
Papa Bento XVI no dia 22 de
dezembro de 2010.
Ordenado Bispo no dia 19 de
fevereiro de 2011 na Paróquia
Santo Antonio de Orleans em
Curitiba. Recebido oficialmente
na Arquidiocese de São Luis do
Maranhão no dia 12 de março de
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A cerimônia foi conduzida pelo Cardeal Arcebispo de Aparecida,
Dom Raimundo Damasceno Assis

Dom José completa três anos de ordenação episcopal em dezembro
2011. Nomeado bispo da Diocese de Caraguatatuba em 19 de
junho de 2013.
Acolhido na Diocese de Caraguatatuba em 17 de agosto
de 2013.
hoMenageM
A seguir, a mensagem de
acolhida, feita por padre Mauro
José Ramos, da paróquia São
João Batista, em nome do Clero
da Diocese, ao novo bispo.
“Caríssimo Bispo Diocesano
Dom José Carlos Chacorowski,
Caríssimo Dom Raimundo Damasceno nosso cardeal e arcebispo metropolita, Caríssimos
Bispos, Caríssimos irmãos presbíteros, diáconos, seminaristas,
religiosos e religiosas, Saúdo
também as autoridades aqui
presentes, Irmãos e irmãs em
Cristo.
É com profundo júbilo que,
em nome do Clero da Diocese de
Caraguatatuba, eu como representante da Pastoral Presbiteral
dou as boas vindas a Dom José
Carlos, nosso bispo diocesano,
seja muito bem vindo em nosso
meio.
Nas suas primeiras palavras
dirigidas a nossa diocese o senhor dizia que estava “Numa
belíssima tarde de domingo, céu
azul com poucas nuvens, voltava
de uma comunidade de pescadores de uma das ilhas na Baía
de Guaraqueçaba, Litoral norte
do Paraná, onde foi pároco por
quatro anos.” Ou seja, estava às
MARGENS do norte do Paraná.
Naquela carta dirigida a
nós, o senhor disse também
que, quando foi chamado para
ser bispo, estava às MARGENS
do Rio Tocantins, em Cametá,
Estado do Pará. E foi nomeado
bispo auxiliar de São Luiz do
Maranhão, diocese que está às
MARGENS das belezas marítimas do Nordeste. Parece que
estar “à MARGEM” faz parte da
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tua vocação Dom José Carlos…
Olhando para a sua história
descobrimos que o senhor passou boa parte do teu ministério
celebrando a Eucaristia dentro
da carroceria de um caminhão
às MARGENS das rodovias deste
nosso imenso Brasil, quando
fizestes parte da Pastoral Rodoviária. Pastoral das MARGENS.
Soubemos também que viveu
um bom tempo de missão na
África, Continente que está à
MARGEM dos demais continentes. Continente dos marginalizados. E veja só… hoje viestes ser
bispo nas MARGENS do Litoral
Norte do Estado de São Paulo.
Definitivamente, o senhor está
destinado “às MARGENS”.
Portanto, não é de se espantar com o que lemos em
seu brasão episcopal, ou seja, a
mesma frase bíblica que impulsionou São Vicente a fundar o
carisma que inflamou o coração
do senhor: “Evangelizare Pauperibus Misit”. Que quer dizer:
“Enviou-me para evangelizar os
pobres” (Lc 7,22).
Poucas vezes encontramos
os pobres no centro, no meio, ou
no caminho. De fato o lugar do
pobre é na MARGEM, e estamos
começando a entender que se
queremos encontrá-lo teremos
que buscá-lo às MARGENS e no
centro. E, por isso, que o senhor
deu de cara com Jesus Cristo.
Claro, Jesus sabe muito bem o
que é MARGEM, Ele sempre
esteve às MARGENS. E é por
isso que tendo Jesus Cristo como
regra da missão, nunca erraremos o caminho.
Dom José Carlos, as MARGENS de nossas praias e as
trilhas dos nossos sertões já
estão marcadas pelas pegadas
dos povos indígenas, dos negros
e de José Anchieta, que semeou
em nossas MARGENS as primeiras sementes do Evangelho que
estamos colhendo até hoje, as
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pegadas de tantos caiçaras, dos
turistas. Mas gostaria de destacar as pegadas de dois grandes
pastores: o primeiro deles foi de
Dom Fernando Mason, pelo desafio de organizar o começo desta Diocese e depois as pegadas
ainda recentes de Dom Antonio
Carlos Altieri, marcado, sobretudo, pelo seu afetuoso empreendedorismo. Hoje estes pastores
foram convocados para cuidar
de rebanhos mais distantes e de
rebanhos mais numerosos. Só
que isso não diminui a qualidade
de nossas ovelhas nem o desafio
do seu pastoreio... O nosso redil
é geograficamente belo e socialmente complicado. Assim como
não se pode pôr cercas no oceano
e nem se pode colocar limites
para o tamanho das montanhas,
ainda não conseguimos abraçar
todas as necessidades pastorais
de nossas ovelhas.
Há muitas ovelhas perdidas
por aqui Dom José Carlos… Sejam os Jovens que são colocados
à MARGEM pelo uso abusivo
das drogas, pelo desemprego,
pelo relativismo da vida. Seja o
caiçara que é colocado à MARGEM para dar lugar ao rico
turista, enquanto o turista mora
na mansão à beira-mar o caiçara
tem que se pendurar no barraco
no morro. Seja pelo migrante
advindo de vários estados e até
países vizinhos, que é colocado
à MARGEM pela promessa de
emprego bom na praia, que fora
da temporada tem que mendigar
para comer. Seja a vida do caseiro que é colocado à MARGEM de
não ter o seu registro em carteira
ou seu salário mensal e ter que
trabalhar por qualquer quantia
só porque mora no quintal do
patrão.
Nós, que somos o Clero Diocesano de Caraguatatuba, somos
muitos, mas também somos
poucos. Muitos porque somos
agraciados e nos sentimos felizes
com o chamado do Senhor Jesus. Mas somos poucos porque
a Missão e muito grande por
aqui. Somos em maioria padres
e diáconos jovens, também em
maioria fomos ordenados nesta
Diocese, ao longo desses quatorze anos de Igreja particular de
Caraguatatuba. Como vocacionados oriundos de várias regiões
do Brasil, poucas são as vocações
autóctones. Portanto, temos
pela frente um árduo trabalho
vocacional a gerir neste Litoral.
Querido Dom José Carlos,
façamos eco ao desejo do nosso
aclamado Papa Francisco, na
sua homilia na Catedral de São
Sebastião no Rio de Janeiro por
ocasião da Jornada Mundial da
Juventude, na Missa para os
bispos, padres e seminaristas,
no sábado, dia 27 de Julho deste
ano, em que ele dizia: “Queridos
irmãos e irmãs, fomos chamados por Deus, chamados para
anunciar o Evangelho e promover corajosamente a cultura do
encontro”.
Seja bem vindo Dom José
Carlos, para ser nosso Bispo,
para ser nosso Pai, para ser nosso lrmão, para ser nosso Amigo,
para ser nosso Pastor.
Clero da Diocese de Caraguatatuba Dia 17 de Agosto de
2013.
(fonte: www.diocesecaraguatatuba.com.br)
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EDITORIAL

VOZ

“Que se eleve forte
o grito da paz!”
Com grande coerência, o Papa Francisco ergueu sua voz
contra a guerra, assim que iniciaram os rumores de que
os Estados Unidos da América tencionavam bombardear
a Síria. O Sumo Pontíﬁce também posicionou-se contra
a utilização de armas químicas e convocou a Igreja, os
cristãos e todos as pessoas de bem para um dia de oração
e jejum pela paz no dia 7 de setembro. A mobilização do
Papa Francisco teve imediata repercussão junto ao líder
espiritual do povo mulçumano na Síria, Almad Baddredin
Hassoun, que manifestou seu desejo de estar ao lado do
Papa na Praça São Pedro para orar pela paz no dia 7 de
setembro.
A iniciativa do Papa Francisco, a favor da paz, espalhouse pelas redes sociais e noticiários de todo o mundo. A
ação rápida e incisiva do Papa em assunto de relações
internacionais tão delicado lança luzes para um outro jeito
de ser Igreja, mais atuante e comprometida com o mundo
e com a história.
A ação da Igreja em temas da diplomacia internacional
parece que terá o mesmo encaminhamento que o Papa
Francisco tem insistido em suas pregações de motivação
missionária: “Melhor uma Igreja destroçada porque foi à rua
do que uma Igreja doente e asﬁxiada porque ﬁcou dentro do
templo”. Neste momento de grande angústia no mundo, pela
possibilidade do início de uma nova guerra no Oriente, o Papa
Francisco não teve dúvidas e foi para a rua mundial, para
gritar aos quatro ventos em defesa da paz. Como verdadeiro
líder e pastor, vai à frente de seu rebanho, sem medo nem das
críticas de uns (internas inclusive) nem do poder militar de
outros. O importante é a defesa da vida, a defesa de homens,
de mulheres e de crianças que conduzem seu cotidiano no
solo Sírio. Pouco importa a qual religião pertencem. O mais
importante é defender a vida, e afastar de vez a destruição
provocada pela guerra.
Não é possível saber se bombas serão lançadas sobre
a Síria antes de estas linhas serem lidas. Mas é possível
compreender que a atitude profética e comprometida do
Papa Francisco deﬁne caminhos para uma Igreja atuante
e inserida na vida do povo, na vida daqueles que mais
sofrem. Em nível mundial, com a solidariedade de todos
os cristãos, a Igreja Católica posiciona-se contra a guerra
patrocinada pelas potências mundiais contra a Síria. Em
nível local, em nossos bairros, os cristãos de todas as nossas comunidades são cada vez mais desaﬁados a saírem
para as ruas. São chamados a irem para as periferias para
acolher com carinho os últimos desta sociedade. Também
somos chamados a nos levantarmos contra a guerra diária
de nossas periferias, onde pela violência, pela fome, pela
miséria, e pelo abandono diariamente milhares de pessoas
são mortas. Esta é uma guerra que também precisa acabar.

VIDA

DA

IGREJA

Morre, aos 63 anos, o bispo de
Guarulhos (SP), dom Joaquim Justino
Faleceu às 23h45 do
domingo, 1º de setembro,
o bispo da diocese de Guarulhos (SP), dom Joaquim
Justino Carreira, que passava por tratamento de
câncer no fígado. No comunicado, a diocese lamenta
a morte do bispo e “pede
orações neste momento
de dor e saudade! Cremos
que a vida tem sempre a
última palavra, e assim
Dom Joaquim passa agora à
presença Gloriosa de Nosso
Senhor! Descanse em Paz”.
A celebração de exéquias foi
realizada na Catedral Nossa
Senhora da Conceição, no
dia 3 de setembro.
Vocação - Natural de
Santa Catarina da Serra,
Leiria (Portugal), ingressou jovem para o seminário, cursando Filosoﬁa na
Faculdade Anchieta (SP).
Em Roma, prosseguiu os
estudos de Teologia na
Pontifícia Universidade
Gregoriana. Foi ordenado
presbítero em 19 de março
de 1977, em Jundiaí (SP) e
nomeado bispo em 21 de
maio de 2005, escolhendo
como lema “Pax Vobis” A
Paz esteja convosco (Jo.
20,21).
Durante sua trajetória
episcopal, dom Joaquim
teve uma efetiva atuação
como diretor espiritual da
Pastoral da Mulher Marginalizada e de Moradores de
Rua e SOS. Foi vigário das
regiões pastorais VI, VII e
VIII e vigário geral da diocese de Jundiaí. Também
prestou uma importante
assessoria espiritual à Pastoral Familiar diocesana.
NOTA DE FALECIMENTO
DA DIOCESE

“A diocese de Guarulhos comunica com imenso
pesar o falecimento de seu
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terceiro Bispo Diocesano S.
Exa. Revma. dom Joaquim
Justino Carreira, no dia 1º
de Setembro de 2013, às
23h45, no Hospital AC Camargo, SP, acompanhado
pelas preces e pelo carinho
do Povo de Deus, de seus
familiares e amigos.
Elevemos ao Pai das Misericórdias nossa súplica ﬁlial para que Dom Joaquim
seja acolhido pelos anjos e
santos no festim da eternidade, pelas mãos da Virgem
de Fátima. Que ele ouça dos
lábios do Cristo, Pastor dos
pastores, o convite: vem,
servo bom e fiel, e entra
na alegria de teu Senhor.
(cfr Mt 25,23). Receba a
coroa da glória eterna por
ter combatido o bom combate e guardado a fé, numa
vida de intensa dedicação a
Deus e ao seu povo santo.
Configurado ao Senhor
Jesus, Sacerdote, Profeta e
Rei, pelas Sagradas Ordens,
participe agora do banquete
celestial, e alcance a visão
bem-aventurada.
Padre Antonio Bosco
da Silva -/Colégio de
Consultores - Guarulhos, 2 de setembro de
2013.”
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Papa Francisco agradece, em carta ao
presidente da CNBB, acolhida no Brasil
O presidente da CNBB e
arcebispo de Aparecida (SP),
cardeal Raymundo Damasceno Assis, recebeu uma carta
do papa Francisco. No texto,
o Santo Padre agradece a
acolhida recebida no Brasil
e, em especial, na cidade de
Aparecida.

*****

ta:

Conﬁra a íntegra da car-

Querido irmão,
Venho renovar-lhe a expressão do meu agradecimento e, através de sua pessoa, a todos quantos o mesmo
seja devido nessa amada
diocese, particularmente no
Santuário de Nossa Senhora
Aparecida, pelo carinho que
me receberam e tudo predispuseram da melhor maneira
para que eu pudesse visitar
a casa da Mãe de todos os
brasileiros.
Guardo indeléveis, na
memória e no coração, as
imagens daquela ativa assembleia litúrgica e da multidão festiva que na esplanada
do Santuário, mesmo com
frio e a chuva, quiseram
acompanhar-me na minha
peregrinação à Aparecida.
Sem dúvidas foi também
uma oportunidade para reviver as belas recordações

MENSAGEM

DO

da minha permanência no
Santuário, durante a Quinta
Conferência do Episcopado
Latino-Americano e do Caribe. Conﬁei a Ela, Nossa Mãe,
a vida de cada brasileiro, bem
como pedi que ﬁzesse arder
no coração de cada sacerdote
desse imenso País um zelo
sempre maior por anunciar
a Boa Nova de Jesus Cristo.
Peço-lhe também para
que, na sua qualidade de Presidente da CNBB, se faça intérprete do meu vivo apreço e

gratidão aos Bispos do Brasil,
a todos os párocos, pastorais
e movimentos eclesiais pelo
carinho e empenho postos
na preparação e realização da
Jornada Mundial da Juventude. Esta foi, certamente,
um evento em que o Senhor
cumulou de graças a Igreja
que está no Brasil. Faço votos
para que as sementes que
foram lançadas possam frutiﬁcar permitindo uma nova
primavera para a Igreja nesta
amada Nação.

Reconhecido, retribuo
todas as gentilezas recebidas, conﬁando a Deus, pela
intercessão de Nossa Senhora Aparecida, as dioceses e
prelazias brasileiras, juntamente com os seus pastores,
enquanto de coração a todos
concedo uma especial Benção
Apostólica e peço que, por
favor, não deixem de rezar
por mim.
Vaticano, 2 de Agosto de
2013.

BISPO

Setembro: Mês da Bíblia
“Alegrai-vos comigo: encontrei o que estava perdido” (Lc 15)

Nos meses de julho e
agosto, nossas atenções estiveram voltadas à Jornada
Mundial da Juventude, que
sacudiu o Rio de Janeiro,
o Brasil e o mundo inteiro,
numa demonstração de que a
Fé é algo vivo e presente. Não
é apenas fato do passado ou
envolvendo pequeno número
de admiradores: é fato real,
vivo, entusiasmante, contagiante! Mais: a JMJ teve um
lema de convocação à missão: "Ide e fazei discípulos
entre todas as nações" (Mt
28,19), uma vez que a Boa
Nova de Jesus é para todos
os povos. Por isso, Ele enviou
seus Discípulos a todos os
povos.
O mês de setembro é o
mês da Bíblia. A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), com o Projeto
de Evangelização "O Brasil na Missão Continental"
destaca cinco aspectos fundamentais do discipulado: o
encontro com Jesus Cristo,
a conversão, o seguimento,
a comunhão fraterna e a
missão propriamente dita. O
lema indicado pela Comissão
Bíblico-Catequética da CNBB
é: "Alegrai-vos comigo: encontrei o que estava perdido"
(Lc 15,6).
A Bíblia é o livro das
surpresas de Deus. A
maior delas é a de que não
somos nós que procuramos
a Deus. Ele é que nos procura. Jesus se apresenta
como o Bom Pastor que tem
cem ovelhas que leva todos
os dias a pastar. Sempre
atento, nota, certo dia, que
uma delas se perdeu. Deixa
as 99 em segurança e vai,
incansável, à procura da
que se havia perdido: "E
quando a encontra, alegre,
a põe nos ombros e traz de
volta. Chegando em casa,
reúne os amigos e vizinhos,
e diz: 'Alegrai-vos comigo!
Encontrei a ovelha que estava perdida' (Lc 15, 5-6).
Jesus, nos evangelhos dos
domingos deste mês abre
gradativamente nossa visão:
No primeiro domingo
de setembro (1/09/13),

D. Jacyr Francisco
Braido,CS
Bispo Diocesano
de Santos

nos ensina a não procurar o
primeiro lugar nos banquetes
a que formos convidados,
nem a nos limitar a procurar
os parentes e vizinhos que
já têm o conhecimento da
Fé. Ele nos impele a ir aos
pobres, aleijados e coxos. E
a recompensa? Esta virá "na
ressurreição dos justos" (Lc
14,14). Bento XVI, ao convocar a JMJ, nos disse que
o desaﬁo é "ousar o amor".
Os jovens gostam de ousar!
Ousem o amor, pois sempre
que ﬁzerem isto a um destes
meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o ﬁzestes"
(Mt 25,40).
No segundo domingo
de setembro (8/09/13),
Jesus nos desaﬁa a um amor
ainda maior: desapegar-nos
de todos e de tudo, até da
própria vida, para ser seu
discípulo: "Quem não carrega sua cruz e não caminha
atrás de mim não pode ser
meu discípulo" (Lc 14, 27).
Só assim, poderemos lançar
o alicerce da construção da
"torre" da verdadeira grandeza: um mundo construído
na solidariedade e na justiça!
O terceiro Domingo
(15/09/13) nos dá a chave
para compreender a verdadeira missão de Jesus. Ela é
provocadora: "Os publicanos
e pecadores aproximavam-se
de Jesus para o escutar"... "os
mestres da lei criticavam Jesus: "Este homem acolhe os
pecadores e faz refeição com
eles". Jesus então lhes narra

a parábola - que deﬁne sua
missão desaﬁadora - aquela
que o Pai lhe confiou. Ele
não se contenta com as 99
ovelhas que continuam no
aprisco, mas vai à procura da
que se perdeu, como a mulher que procura a única das
dez moedas de prata: a que
se havia perdido (Lc 15,9). E
que dizer do ﬁlho mais novo
que pede a parte de sua herança que lhe cabe e depois,
vai para longe e esbanja tudo
numa vida desenfreada? Cai
na miséria. Aí, ele se lembra
da generosidade do pai e
volta suplicante: "Pai, pequei
contra Deus e contra ti; já
não mereço ser chamado teu
ﬁlho. Trata-me como a uma
dos teus empregados". E o
Pai manda trazer a melhor
túnica para vestir seu ﬁlho,
mesmo enfrentando a indignação do irmão mais velho, a
quem o Pai explica: "este teu
irmão estava morto e tornou
a viver" (Lc 15, 32). É este
verdadeiramente o amor do
Pai... que está nos Céus!
O quarto Domingo
(22/09/13) nos impele a
uma decisão desafiadora:
"Ninguém pode servir a dois
senhores...Vós não podeis
servir a Deus e ao dinheiro"
(Lc 16,13). Todos nós somos
desaﬁados a esta escolha: o
dinheiro, os bens, o emprego
e o conforto, ou Deus! Os
jovens, sobretudo, se sentem
envolvidos cada vez mais
cedo nesta escolha dramática
para encontrar o justo equilíbrio em suas vidas. Como
merecem admiração os que
fazem uma escolha ponderada e decidida!
O quinto Domingo
(29/09/13) nos apresenta
um homem rico "vestido de
roupas ﬁnas e elegantes" e
um pobre chamado Lázaro,
que tiveram destinos bem
diversos, após sua morte.
Para evitar a condenação no
juízo final, deve-se escutar
Moisés e os Profetas (cfr. Lc,
16, 23-31). É importante
dirigir-se aos JOVENS e
todas as pessoas de hoje
para comunicar a bela
notícia de Jesus: Alegrai-

vos comigo: encontrei o que
estava perdido.
Nesta dinâmica, o Papa
Francisco pediu à multidão
de jovens e ﬁéis seguidores
de Jesus: "Ide, sem medo,
servir". E ele pergunta:
"Para onde Jesus nos manda? Não há fronteiras, não há
limites: envia-nos para todas
as pessoas. O Evangelho é
Para todos, e não apenas
para alguns. Não é apenas
para aqueles que parecem a
nós mais próximos, abertos
e colhedores. É para todas as
pessoas.
Não tenham medo de ir
levar Cristo para todos os
ambientes, até para as periferias existenciais, incluindo
quem parece mais distante,
mais indiferente. O Senhor
procura a todos, quer que
todos sintam o calor da sua
misericórdia e do seu amor.
Ide sem medo.
Alguém poderia pensar:
Eu não tenho nenhuma preparação especial. Como posso ir e anunciar o Evangelho?
Não tenham medo! Quando
vamos anunciar Cristo, Ele
mesmo vai à nossa frente e
nos guia: "Eis que estou convosco todos os dias". E isso é
verdade também para nós!
Jesus nunca deixa ninguém
sozinho! Sempre nos acompanha. Somos enviados em
grupo. Sintam a companhia
de toda a Igreja e também
a comunhão de todos os
santos" (Homilia, no Envio
da JMJ).
Estamos vivendo o clima
da Festa de Nossa Senhora do
Monte Serrat. Invoquemos:
"Nossa Senhora do Monte
Serrat, no Ano da Fé, e no
clima da Jornada Mundial
da Juventude, rezamos especialmente para que cresça
a fé em nossas famílias, e em
particular nos jovens. Eles,
especialmente necessitam
do vosso amparo! Em sua caminhada na vida, no estudo,
precisam de vosso carinho
materno que os ajude de
modo especial a encontrar
Jesus. Acolhei nossos jovens
e dizei-lhes: "Fazei tudo o
que Ele vos disser"!
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Será que Maria
teve outros ﬁlhos?
“Se Jesus foi o único
Filho de Maria, por que
vemos tantas passagens
que se referem aos ‘irmãos’ de Jesus?”, Nos
pergunta Salete, de Praia
Grande.
Podemos veriﬁcar que
na Bíblia a palavra “irmãos” tem nada menos
que 11 significados, tais
como parentes, pessoas de
uma mesma nação, aliados políticos, discípulos
de Jesus e outros.
Por outro lado, convém
salientar que, no hebraico
e no aramaico, não existiam palavras especíﬁcas
para indicar graus de parentesco como primos,
cunhados, tios, sobrinhos,
avô, neto e outro. Eram
todos chamados de “irmãos”. Quando queriam
determinar com exatidão
o grau de parentesco, recorriam à árvore genealógica e por meio de um
jogo de palavras diziam
que fulano era sobrinho
de beltrano. Para dizer que
José era primo de Mariano, diziam: José, ﬁlho de
Francisco, cujo irmão Luiz
é pai de Mariano, e assim
por diante.
Dos inúmeros exemplos bíblicos do emprego da palavra “irmão”
para exprimir os mais
diversos graus de parentesco, lembremos apenas os seguintes: LOT é
chamado “IRMÃO” de
ABRAÃO,embora seja
SOBRINHO (Gên.11,2731; 12,5 e 13,8). Labão é
TIO de Jacó e no entanto
é chamado de irmão (Gên
24). Nadab e Abiú são chamados “irmãos” de Misael
e Elisafon, embora sejam
primos (Levítico 10,14;
Êxodo 6,18).
Gostaria muito e sentir-me-ia convencido de
que Maria deixara de SER
VIRGEM depois do nascimento de Jesus, se alguém
me indicasse um texto,
APENAS UM que dissesse de modo claro que um
dos “irmãos ou irmãs” de
Jesus nascera de Maria
de Nazaré. Por exemplo:
“Fulano, filho de Maria,
Mãe de Jesus”, ou “Fulano”, ﬁlho de Maria, antes
desposada com José, ou
de qualquer outro modo
que não deixasse a menor
dúvida, pois o simples emprego da palavra “irmão”
não atesta para incriminar
a mãe de Jesus.
A Bíblia menciona APENAS DOIS TIAGOS, ambos
apóstolos, Tiago Maior e
Tiago Menor. Diz Paulo na
carta aos Gálatas,1,19:” Não
vi nenhum dos apóstolos
a não ser Tiago, “irmão
do Senhor”. Será que um
destes Tiagos seria de fato,
irmão de Jesus, filho de
Maria, sua mãe, desposada
com José?
Vejamos a seguir o que
informa a Bíblia que, em
várias passagens, nos cita
os nomes dos pais dos
dois Tiagos, a saber: Tiago
Maior,filho de Zebedeu,
e Tiago Menor, filho de

Alfeu, também chamado
de Cléofas.
TIAGO MAIOR- Mt
10,21 “Um pouco adiante
viu dois irmãos; TIAGO,
FILHO DE ZEBEDEU
e seu irmão João...”. Mt
10-2 nos diz: “São estes
os nomes dos Apóstolos:
Primeiro Simão, chamado
Pedro... TIAGO, FILHO
DE ZEBEDEU...Mateus,
Tomé, TIAGO, FILHO DE
ALFEU...”
Por estas passagens vêse que ZEBEDEU É PAI de
Tiago Maior e ALFEU, pai
de Tiago Menor. Basta ler
os evangelhos, com humildade e sem preconceitos,
nas narrativas da morte
de Jesus na cruz e ﬁca-se
sabendo que ZEBEDEU
era casado com Salomé, e
Alfeu (ou Cléofas), casado
com Maria, irmã de Maria,
mãe de Jesus.
JOSÉ – Agora vejamos
quem é JOSÉ, o outro “irmão” de Jesus. A reposta
se encontra em Mateus e
Marcos, ao descreverem
a morte de Jesus na cruz:
“Entre elas estavam Maria
Madalena, Maria, mãe de
TIAGO e de JOSÉ, e a mãe
dos filhos de Zebedeu”
(Mt 27,56). “Também ali
estavam algumas mulheres...entre elas Maria Madalena, MARIA, MÃE de
TIAGO, O MENOR, e de
JOSÉ e Salomé. Portanto,
se José é irmão de Tiago,
o menor, e ambos ﬁlhos
de Maria, Mulher de Cléofas, são simplesmente
PRIMOS de Jesus, pois
sua Mãe Maria, era irmã
de Maria de Nazaré, mãe
de Jesus.
JUDAS – Veja o que
diz a Bíblia sobre Judas.
Há dois Judas, o Tadeu
e o Iscariotes, que foi o
traidor. “TIAGO, FILHO
DE ALFEU, e Simão o zeloso; JUDAS, IRMÃO DE
TIAGO, e Judas Iscariotes,
que veio a ser o traidor”.
(Lc 6,15-16). “Estavam lá,
Pedro e João... TIAGO,
filho de Alfeu, Simão, o
zeloso, e JUDAS, IRMÃO
DE TIAGO” (At. 1,13).
O próprio Judas inicia
sua epístola, declarando
ser IRMÃO DE TIAGO:
“Eu, Judas, servo de Jesus e IRMÃO DE TIAGO”
(Judas,1,1).
Ainda se Maria tivesse outros ﬁlhos, além de
Jesus, este, do alto da
cruz, antes de morrer,
não a teria entregue aos
cuidados de um estranho,
conﬁando-a a João, que a
recebeu em sua casa(Jo.
19,25-27).
E muitos outros textos
do Antigo Testamento
(Gen 20; Tobias 7) nos
mostram a “confusão” de
parentescos, onde todos
são chamados irmãos.
Não podemos ler a Bíblia ao “pé da letra’, numa
visão fundamentalista e
com apenas um versículo,
mas sim com os olhos da
Fé, buscando sempre a
ação do Espírito Santo
para compreender cada
vez mais.

Inscrição para o ECC da
Paróquia Coração de Maria
Estão abertas as inscrições para o encontro da
primeira etapa do ECC da
paróquia Imaculado Coração de Maria, em Santos.
O encontro acontece
na Paróquia nos dias 27,
28 e 29 de setembro e os
interessados devem fazer
a inscrição sem necessidade de pagar taxa.
As ﬁchas estão disponíveis na secretaria paroquial (Av. Ana Costa, 74.
3224-8302), ou com os
casais do ECC que esta-

rão realizando a inscrição
após as missas dominicais,
às 17h e 19h, ou ainda
entrar em contato com o
casal Arminda e Lucilo
Paloni pelo telefone 32249597.
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Missas na TV
Santa Cecília

LEIGOS

Vocação Laical- Um modo especifico de viver o Batismo
No quarto domingo do
mês de agosto fomos convidados a reﬂetir sobre a vocação leiga. Os folhetos
de missa dominicais apresentaram a vocação da/o
catequista, mas, queremos
ampliar a reflexão para a
vocação laical, ou seja, que
inclui todos e todas, independente de ter ou não um
ministério na Comunidade,
na Diocese ou em algum
Movimento ou Pastoral.
PELO BATISMO
A Vocação Leiga é a
de todos as batizados que
não pertencem a Hierarquia e nem a Vida Consagrada ou aos Institutos
Seculares. É a vocação do
cristão e tem a sua marca especifica na “índole
secular”, isto é, ela é desempenhada e vivenciada
no meio do mundo, no
‘Século’. Somos chamados
a viver o amor de Deus,
anunciar Jesus Cristo e
seu projeto de Salvação
no serviço aos irmãos,
mediante o diálogo e pelo
testemunho de vida e comunhão, em meio à nossa
vida familiar, no trabalho
profissional, na escola,
no lazer, enﬁm, em tudo
aquilo que compõe nosso
dia a dia, o cotidiano de
nossa existência.
FERMENTO
Assim se expressa o
Papa João Paulo II na
Enciclica Cristifidelis
Laici: “Aí são chamados
por Deus... dessa forma,
o estar e o agir no mundo
são para os ﬁéis leigos uma
realidade, não só antropológica e sociológica, mas

Arte Chico Surian

Terço
dos Homens
também e especiﬁcamente
teológica e eclesial. CFL 15.
Vejamos também o
Concilio Vaticano II
na LG: “...São chamados por Deus para que aí,
exercendo o seu próprio
oﬁcio, inspirados pelo espírito evangélico, concorram para a santiﬁcação do
mundo a partir de dentro,
como o fermento, e deste
modo manifestem o Cristo
aos outros, antes de mais
pelo testemunho da própria vida, pela irradiação
de sua fé, esperança e
caridade.” (LG31)
COMUNIDADE
Neste Ano da Fé, somos convidados a aprofundar nossa fé, pela leitura e meditação da Palavra
de Deus, pela vivência na
Comunidade de culto, pela
oração e participação nos
Sacramentos, pelo estudo
dos Documentos do Magistério da Igreja e pela

- setembro
Palavra viva Liturgia
Datas Importantes:

1 - 22º DOM DO TEMPO COMUM
3 - Gregório Magno, mestre e papa, dedicado à
renovação litúrgica - sec 6.
5 - Dia da Amazonia - 1º dia da festa
do ano novo para a comunidade judaica
7 - Grito dos excluídos
8 - 23º DOM DO TEMPO COMUM - Natividade de Maria
11 - Destruição das torres gêmeas em Nova
Iorque, 2001
13 - João Crisóstomo, bispo e pai da Igreja,
Constantinopla, séc. 4 e 5
14 - Exaltação da Santa Cruz
15 - 24º DOM DO TEMPO COMUM - Nossa Senhora
das Dores

Todo domingo, às 10h, a Santa Cecília
TV retransmite missas gravadas nas
paróquias da Diocese. Veja a programação das missas de setembro. Os
horários abaixo referem-se ao horário
da gravação das missas nas paróquias:
8 - 9h30 - Transmissão ao
vivo da Festa de N. Sra. do Monte Serrat
14 - 18h30 - Jesus CrucificadoSantos
21 - 16h - Igreja Santa Cruz-Stos
28 - A conﬁrmar
A Santa Missa é transmitida pelos
seguintes canais da Santa Cecília TV:
51 UHF Litoral Sul, 52 UHF, 13 NET.

16 - Cornélio, papa e Cipriano, bispo, mártires. séc. 3
20 - André Kim Taegón, presbítero e Paulo Chóng
Hasang e seus companheiros,
111 mártires, Coréia, séc. 19.
21 - MATEUS, apóstolo e evangelista, ofício próprio.
22 - 25º DOM DO TEMPO COMUM
26 - Cosme e Damião, médicos dos pobres, mártires,
Síria, primeiros séculos.
27 - Vicente de Paulo, servidor dos abandonados,
França, séc 17.
29 - 26º DOM DO TEMPO COMUM - arcanjos Miguel,
Gabriel e Rafael.
30 - Jerônimo, monge, dedicado ao estudo da Bíblia,
Belém, séc 5.

Fonte: Agenda Litúrgica 2013 - Apostolado Litúrgico e www.cnbb.org.br/liturgia

luta pela transformação do
Sociedade. A força da Fé
fará com que perseveremos
na busca e realização do
Bem Comum, na construção de uma sociedade mais
justa e mais fraterna, sem
desanimar, deixando-nos
iluminar e conduzir pelo
Espírito de Jesus.
Um dos lugares para o
crescimento na Fé, o fortalecimento da nossa vocação específica leiga é o
CNLB-Conselho Nacional
do Laicato do Brasil, organizado em âmbito nacional,
regional e Arq/diocesano.
Todos os anos o CNLB faz
um planejamento com varias atividades de formação
e oração, de encontro e
convivência fraterna .
Participe do CNLB de
sua Diocese, seja um membro ativo, um discípulo
missionário do Reino para
que nele todos tenham vida.
Comissão de Formação CNLB Sul 1

2ª feira
Dom - 01

10

Lc 6,12-19

17

Lc 7,11-17

24

Lc 8,19-21

1ª Leitura - Am 6,1a.4-7
30 Lc 9,46-50

6ª feira

Lc 4,38-44

05

Lc 5,1-11

11

Lc 6,20-26

12

Lc 6,27-38

06

Lc 7,31-35

19

Lc 7,36-50

13

Lc 9,1-6

26 Lc 9,7-9

2ª Leitura - 1Tm 6,11-16

07

Lc 6,1-5

Lc 6,39-42

14

Jo 3,13-17

Evangelho - Lc 15,1-32
20

2ª Leitura - 1Tm 2,1-8
25

Lc 5,33-39

Evangelho - Lc 14,25-33

2ª Leitura - 1Tm 1,12-17
18

Sábado

Evangelho - Lc 14,1.7-14

2ª Leitura - Fm 9b-10.12-17

1ª Leitura - Am 8,4-7
23 Lc 8,16-18

Dom - 29

04

1ª Leitura - Ex 32,7-11.13-14
16 Lc 7,1-10

Dom - 22

Lc 4,31-37

5ª feira

2ª Leitura - Hb 12,18-19.22-24a

1ª Leitura - Sb 9,13-18
09 Lc 6,6-11

Dom - 15

03

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.
16. S. José Operário/Peruíbe Toda terça-feira, 19h30
Quarta-feira
17. S. José Operário/Santos –
19h30 (1ª 4ª-f)
18. Capela Espírito Santo (Par.
N.S. Fátima)/ Guarujá – 19h30
19. Capela N.S. Aparecida (Par.
S. Judas Tadeu)/ Cubatão – 20h
20. N. Sra. Assunção - Santos 20h
Quinta-feira
21 - Com. S. Judas (S. J. Batista/
Peruíbe) - 3ª 5ª-f - 19h30.
22 - Par. S. Judas/Stos - Após a
missa das 20h (Toda 1ª 5ª-f).
23. Aparecida/SV – 19h
24 - Lapa - toda 5ª-f às 20 horas.
25 - Graças-SV - 2ª 5ª-f - 20h.
Sexta-feira
26. S. Benedito/Stos – 19h
27. Santa Margarida Maria/ Santos – 20h
28. Par. São Tiago Apóstolo/
Santos – 20h
29. S. João Batista/Peruíbe - 20h
(4ª 6ª-f).
30 - Senhor dos Passos - Última
sexta-feira - 20h.
31 - 2ª 6ª-f- 20h - S. Vicente
Mártir.
Sábado
32 - Cap. S. Judas (Par. N.S. de
Sion) - 19h30 - 1º sábado.
33 - 17h30 - Par. S. João Batista Peruíbe - todo 3º sábado
Domingo
34. N.S. Aparecida/SV – 17h (2º
domingo)
35. Igreja Divino Espírito Santo
(Paróquia S. Tiago)/Santos – 20h
36- Par. Santa Teresinha - Itanhaém - 19h

4ª feira

1ª Leitura - Eclo 3,19-21.30-31
02 Lc 4, 16-30

Dom - 08

3ª feira

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

Lc 8,1-3

21

Mt 9,9-13

Evangelho - Lc 16,1-13
27

Lc 9,18-22

28

Lc 9,43b-45

Evangelho - Lc 16,19-31

Diocese

Setembro/2013
Celebram aniversário de nascimento e de ordenação,
em setembro, os seguintes sacerdotes e diáconos:

Nascimento

131966- Pe. Francisco Pelonha Gonçalves
151944- Pe. Albino
Schwengber
161969- Pe. Silvio
Luiz dos Santos,DC
191961-Pe. Francisco José Greco
191971-Diác. Antonio Eduardo Martins
261931- Frei Calixto

Pessoti,OFMCap
271925- Pe. Joaquim Ximenes Coutinho

Ordenação

131997-Pe. Francisco Pelonha Gonçalves
141985- Pe. Luís
Gonzaga Bolinelli,DC
191953 - Pe.
João Benito Godoy
Carnevalli,CMF

Jornada Mundial dos Catequistas

Reverendíssimo
Dom Jacyr Francisco
Braido - Bispo Diocesano de Santos.
Reverendos Presbíteros, Diáconos e Irmãs e
Irmãos Consagrados da
Diocese de Santos.
Provavelmente os senhores já devem estar
sabendo que, em sintonia
com o Ano da Fé, está
previsto para acontecer
em setembro, no Vaticano, uma Jornada dos
Catequistas junto com o
Santo Padre. Lá estarão
presentes catequistas de
todas as partes do mundo.
Mas, cientes que quase a totalidade de nossos catequistas não terão
condição de participar, os
responsáveis pela Animação Bíblico-Catequética
do Regional Sul 1 estão
organizando um evento
alternativo.
Trata-se da Jornada
dos Catequistas no Ano
da Fé que será realizada
no Santuário Nacional de
Aparecida, na mesma ocasião daquela do Vaticano,
isto é, dia 29 de setembro
próximo, com uma Solene

Celebração Eucarística às
10h da manhã.
Já faz algum tempo
que estamos conversando
sobre isso com os catequistas de nossa Diocese,
mas, para evitar confusões, achamos melhor
esperar que passasse a
Romaria Diocesana a Aparecida, que por sinal teve
um grande êxito, para entrarmos em contato com
os senhores.
Contamos com seu
apoio, incentivo e colaboração para que todos
os Catequistas de suas
Comunidades participem
deste evento.
Ajude-os na organização de Romarias locais.
Com certeza cada um deles se sentirá ainda mais
animado a realizar sua
nobre missão de levar
sempre mais pessoas a
aprofundar a verdadeira
fé em Jesus Cristo.
Gratos pela atenção,
Padre Luís Gonzaga Bolinelli/Maria de Lourdes
Farto Chaves - Comissão
AB-C Diocese de Santos.
Santos, 16 de agosto
de 2013

Vem aí o Círio de N. Sra. de Nazaré
A Sociedade dos Amigos da Amazônia e a Confraria de Nossa Senhora de
Nazaré convidam para as
festividades do 63º Círio
de Nazaré em Santos.
6/10- 10h- Missa festiva e entrada da Imagem
de N. Senhora de Nazaré
- Paróquia da Pompéia.
Em seguida, traslado para
a Capela do Bom Pastor
(R. Evaristo da Veiga, 177).
De 6 a 13 de outubro,
na paróquia da Pompéia,
haverá a exposição com fotos, mantos de N. Senhora
e programas dos 63 anos
do Círio de Nazaré.
12/10 - 14h30 - A ima-

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:
rute.formoso@curiadesantos.com.
br / certidoes@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

gem de Nossa Senhora
será conduzida até a Igreja Bom Pastor e após a
Missa, em carreata, será
transladada até a Igreja da
Pompéia.
13/10 - Dia de Nossa
Senhora de Nazaré.
10h- Missa Solene na
Igreja da Pompéia.
11h- Procissão do Círio. 13h- No Ginásio de
esportes da Igreja Nossa
Senhora do Rosário de
Pompéia haverá a confraternização da Sociedade
dos Amigos da Amazônia onde serão servidos
pratos e doces típicos da
Amazônia.

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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Semana Nacional da Família termina com saldo positivo

Fotos Comissão Vida e Família/Chico Surian

Pe. João Chungath
Assessor Eclesiástico/
Jussara e Genilson Santos Casal Coord. Da
Comissão Vida e Família
A Semana Nacional da
Família (SNF), que encerrou no dia 18 de agosto nas
paróquias e comunidades de
todo o Brasil, teve um saldo
extremamente positivo. Na
Diocese de Santos, a última
sessão solene na Câmara
de Cubatão foi no dia 28 de
agosto.
Este ano, o tema da SNF
foi “Transmissão e educação
da fé cristã na família”. Nesse
contexto, a Comissão Diocesana Vida e Família, promoveu uma série de encontros
de formação, homenagens
e celebrações, envolvendo
as nove cidades que fazem
parte da Diocese. Inicialmente, como subsídio para
as celebrações da Semana,
foi distribuído o livro “Hora
da Família” para aprofundamento e reflexão, para
colaborar com as atividades,
realizadas pela diocese.
Na maioria das comunidades paroquiais foi celebrada a beleza da família, através
das inúmeras criatividades
dos agentes que acreditam,
amam e empenham-se pela
família para promovê-la
como Igreja Doméstica.
Foram realizadas caminhadas, procissões e outros
eventos em todas as cidades,
além das sessões solenes em
favor das famílias nas câmaras. Com destaque para as
celebrações eucarísticas, iniciando na Cidade do Guarujá,
no dia 10/8, com a abertura
oficial na Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, com a
Missa Campal, presidida por
Dom Jacyr Francisco Braido,
bispo diocesano.
A família querida por
Deus foi visível de forma
mais vigorosa nessa Semana
nas diversas manifestações
sociais e religiosas em favor
da família, composta por
um homem, uma mulher
e ﬁlhos e, na promoção da
vida que deve ser respeitada,
protegida e cuidada desde a
concepção até o seu término
natural.
Muitas cidades, graças
a Deus, puderam mostrar e
reivindicar aos Legisladores
e Prefeitos, através da presença do bispo Dom Jacyr
nas Câmaras Municipais, que
somos contrários a todo tipo
de ameaça à vida e à família
embora se façam necessárias
políticas públicas de atenção
à família.
A Semana Nacional da Família trouxe, como em todos
os anos, um novo vigor em
todas as pessoas que estão
todos os dias empenhadas
na evangelização em prol da
família cristã.
Enﬁm, Deus seja louvado,
bendito, honrado e adorado pelas atividades e ações
evangelizadoras em prol da
família cristã, em especial,
na transmissão e educação

Oficinas de Oração
e Vida
As Oﬁcinas de Oração e
Vida estão com as inscrições
abertas para retiro voltado
para o público em geral:
Retiro Transﬁguração
Dia 29/9, das 8h às 18
horas.
Local: Associação Maria
Imaculada - Av. Conselheiro
Nébias, 668.
Inscrições: até 25 de
setembro/2013
Os assuntos abordados
neste retiro são fundamentados no livro “TRANSFIGURAÇÃO”, de Frei Ignácio
Larrañaga, OFM:
-Somente se sabe o que
se vive
-Autocrítica
-Oração de corpo e alma
-Vazios de si
- Sonho de Ouro
Informações: Beta tel. 3233-9482 /Rita - tel.
3877-8429/ 8124-6023/Orlando -tel. 3239-8689/9705-
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Homenagem às famílias de
Santos. Abaixo, homenagem aos 40 anos da PJ no
estado de S. Paulo

Meninos e meninas cantores de Frei Jorge/
Peruíbe

Jovens na Sessão Solene de
S. Vicente. Acima: Missa
de abertura em Guarujá

da fé cristã aos ﬁlhos, que
aconteceram nessa Semana.
Podemos hoje elevar a Deus
um hino de louvor por cada
pessoa que organizou, participou e motivou a nossa
Semana Nacional da Família.
Na certeza da missão
cumprida por mais um ano,
suplicamos as mais copiosas bênçãos de Deus pelas
famílias. Que a Santíssima
Trindade, modelo de família,
e a intercessão de Nossa Senhora, do Bem Aventurado
São José, com a intercessão
de todos os casais e famílias
santas e beatas, torne cada
vez mais fecundo toda e qualquer ação evangelizadora em
favor da família.
A transmissão e a educação da fé cristã na família,
encorajando os pais nessa
nobre e exigente missão que
possuem de ser os primeiros
colaboradores de Deus na
orientação fundamental da
existência e a segurança de
um bom futuro. Para isso, “é
importante que os pais cultivem as práticas comuns de fé
na família, que acompanhem
o amadurecimento de fé dos
ﬁlhos” (Carta Enc. Lumem
Fidei, 53). Papa Francisco
(carta pela ocasião da Semana Nacional da Família
– 2013)

0735/Yvonne-tel. 32513350/9631-3991

Padres e leigos da Região Pastoral S. Vicente
Perpétuo Socorro/facebook

Teatro sobre a família na Perpétuo Socorro/SV
Miriam de Lourdes

Terço Luminoso na Pompéia/Santos

Tarde de Louvor
das Famílias na S.
Jorge Mártir
No dia 15 de setembro, a
partir das 13h30, acontece a
Tarde de Louvor para as Famílias na Paróquia São Jorge
Mártir, em Santos.
Todos são convidados a
participar sem necessidade
de realizar inscrição.
A Comunidade Sagrada
Família é quem promove o
encontro que terá como tema
“Família, torna-te aquilo que
és” (João Paulo II), com a
pregação de Ítalo J. Pasanezi
Fasanella, fundador da Comunidade Sagrada Família.
Contatos: Paróquia São
Jorge Mártir: Praça Rubens
Ferreira Martins, 41, Macuco, Santos.
Tel.: Renato - 9700-9884.

Encontro das famílias - Com. Santa Luzia/Peruíbe
Wanda Gomes

Caminhada da Família - Santo Antonio/PG
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Geral

Jovens de Guararema visitam Cubatão
Par. S. Judas Tadeu/CB

30 jovens da cidade de
Guararema-SP estiveram
visitando a Comunidade
N. Senhora Mãe da Igreja
( Par. São Judas Tadeu/
Cubatão). Com o objetivo
de conhecer outra comunidade e realizar um trabalho
missionário, os jovens prepararam a liturgia e a animação da Missa, e fizeram
uma encenação teatral com
o tema “família”. Após a
Missa, um jantar foi servido para os visitantes e fiéis
da comunidade. (Na foto,
com o pároco, pe. Eniroque

Ballerini).
Peregrinação
A Paróquia S. Judas já
iniciou a peregrinação em
preparação à festa do Padroeiro, que acontece em
outubro. Veja o roteiro:
6 a 14/9- Com. Sagrada
Família. 14 a 27/9- Com.
N. S. Mãe da Igreja. 27/9
a 6/10- Com. São Pedro e
São Paulo. 6 a 19/10- Com.
Nossa Senhora Aparecida.
19/10- Retorna a paróquia São Judas para o
início da novena.

Jovens do Guarujá promovem
Campanha Solidária

Divulgação

No dia 25 de agosto, o Grupo de Jovens JUSC, do Guarujá, estive no asilo A.V.I.S.A para entregar as doações
recebidas na campanha Coração Solidário. Esta campanha foi promovida por eles durante os meses de julho e
agosto para arrecadar produtos de higiene pessoal para
o asilo que fica no bairro Santa Rosa. Foram arrecadados
1oo pacotes de fraldas geriátricas, 37 sabonetes e 15 pastas de dentes, entre outros utensílios de higiene pessoal.
A arrecadação foi feita na Comunidade Sagrado Coração, onde as pessoas podiam doar os produtos deixandoos numa caixa na porta da capela. Além das doações, as
mães dos jovens se uniram para confeccionar toucas de
lã para as moradoras do asilo.
(Colaboração Karol Rabêlo)

Retiro dos Coroinhas da Sagrado

Divulgação

Divulgação

Como parte do processo de formação permanente,
coroinhas e adolescentes da paróquia Sagrado Coração
de Jesus, em Santos, participaram do retiro no dia 25 de
agosto, com o tema “Coroinha, vida e missão”. O retiro foi
realizado no colégio coração de Maria (Ponta da Praia),
assessorado pelo seminarista Thiago Ouriques. Também
participaram do encontro o pároco, Pe. Antonio Alberto
Finotti, e coordenadores de pastorais que incentivaram
e motivaram os coroinhas para o sentido do serviço na
comunidade.

3º Retiro dos Homens da
Comunidade Pantokrator

Divulgação

Aconteceu no dia 25 de agosto, na paróquia Jesus
Crucificado, em Santos, o 3º Retiro para Homens promovido pela comunidade Pantokrator. O tema central foi
“Quando me sinto fraco, então é que sou forte”, tirado
da II Carta aos Coríntios.

Setembro/2013

Mons. Ary Ferreira volta para a Casa do Pai
“Estamos vivendo o mês
vocacional e nesta semana,
de modo especial, dedicada
ao sacerdócio, nos despedimos de nosso irmão Monsenhor Ary, que dedicou toda
a sua vida a Jesus Cristo e
que hoje, certamente, nós
cremos, que se realiza o seu
encontro definitivo com Ele”.
Com essas palavras, Dom
Jacyr Francisco Braido,CS,
bispo diocesano de Santos,
iniciou a Missa de Exéquias
de Monsenhor Ary Ferreira
de Aguiar, falecido no dia
8 de agosto, às 13 horas, no
hospital Beneficência Portuguesa, em Santos. Monsenhor Ary, de 91 anos, havia
dado entrada no hospital no
dia anterior com um grave
quadro de pneumonia e não
resistiu.
Há 16 anos Monsenhor
Ary sofria as sequelas de dois
acidentes vascular cerebral
que comprometeram significativamente a sua saúde,
afastando-o da vida paroquial. Em 2003, passou a
residir na Casa São José, em
Santos, sob os cuidados da
Oblatos de Cristo Sacerdote.
Seus últimos anos de vida foram marcados pelo silêncio,
pois o avc comprometeu-lhe
a fala. Ainda assim tentava,
com gestos limitados, fazerse entender, demonstrando
satisfação em participar das
celebrações.
A Missa foi celebrada na
Igreja S. Benedito, em Santos, no dia 9, onde Monsenhor Ary exerceu sua última
atividade pastoral, em 1997,
antes de aposentar como
pároco emérito.
Padre Julio Lopes Llarena, da Reitoria de Nossa
Senhora do Amparo, falou
sobre a longa convivência
que teve com Monsenhor
Ary e o testemunho de vida
sacerdotal do primeiro padre
que conheceu na Diocese:
“Conheci Monsenhor Ary
em 1959, quando aqui cheguei. Era um homem culto,
humilde, discreto, dedicado.
Quando ele se tornou pároco
da Nova Cintra, eu fui morar
com ele e tivemos dez anos
de uma bela convivência.
Éramos amigos, sim. E eu
aprendi muito com ele. Ele
era um profundo amante
da Igreja, respeitador do
Povo de Deus, e obediente
aos seus superiores, mesmo,
muitas vezes, discordando
de algumas coisas. E uma
outra grande qualidade que
eu admirava: ele estava sempre interessado, preocupado
com seus colegas sacerdotes
e, de algum modo, queria
estar presente na vida deles.
eu tenho certeza de que ele
sempre foi isto: um homem
de fé, seduzido por Deus, era
um orgulho de nossa Diocese.
Bom descanso, meu amigo.
Reze por nós junto do Pai e
nossa Mãe Aparecida”.
Vocação
Ary Ferreira de Aguiar
nasceu em Juquiá, SP, no
dia 12 de julho de 1922. Com
seus pais, Maria Antônia de
Aguiar e Antônio Ferreira
de Aguiar (tabelião), frequentava a Paróquia Santo
Antônio no município em que
nascera. Teve como irmãos
Ciro, Lino, Paulo, Helio, Levi,
Honorina e Santina.
Como não tivesse oportunidade de dar continuidade aos estudos após a Escola
Primária em sua terra natal,
padre Paschoal Cassesi intercedeu para que Ary, então com 13 anos, ingressasse
no Seminário dos Padres
Paulino, recém-chegados
da Itália ao Brasil, ficando
até 1938, quando ingressou
no Seminário Diocesano de
Santos.
Monsenhor Ary revelou
certa vez que Pe. Paschoal
Cassesi era sua inspiração
e que desejava ser um dia
“como ele, que atendia inúmeras capelas em Miracatu
e Juquiá, usando o trenzinho da Sorocabana como
transporte, além de canoas
e cavalos”.
Monsenhor Ary foi ordenado sacerdote em 7 de
dezembro de 1947 pelas mãos

Fotos Chico Surian/Acervo PD

Testemunhos durante a celebração,
como o de Pe. Julio Lopes (abaixo), destacaram a vida simples e dedicada ao
sacerdócio de Monsenhor Ary

Com membros da Irmandade de S. Benedito/
Santos

Receitas

Há receitas de comidas,
receitas de doces e bolos.
Então, não há problemas com
elas, porque cada ingrediente
indicado é sempre o mesmo.
Pimenta é pimenta, sal é sal,
açúcar é açúcar e assim por
diante. Há também receitas,
que os psicólogos nos dão
para formar comunidades.
Mas aí a tranquilidade não é a
mesma porque os ingredientes (pessoas) se manifestam e
reagem diferentemente.
Chegando ao final de minha jornada, olho para o
passado e revejo as várias comunidades em que trabalhei
e me pergunto: apliquei-lhes
o ‘selo de qualidade’ de Cristo, ou outra marca?
E soa, insistentemente,
em meus ouvidos, a canti-

lena: “O tempo passa, não
volta mais”.
E eu queria que voltasse
para mudar certas coisas.
Mas não volta mesmo.
A receita agora é olhar
para a frente, procurando
amar mais cada pessoa, para
obter melhores resultados.
Ao encerrar minha ca-

minhada nesta Paróquia de
S. Benedito, me pergunto:
tornei a comunidade mais
unida? Espero que, ao menos, a tenha despertado para
esse sentido – “que todos
sejam um”...”
(Último texto de Mons.
Ary, no jornal da Paróquia S.
Benedito – Nov. 1997).

de Dom Idílio José Soares.
A Palavra que escolheu para
guiar seu sacerdócio foi tirada do livro do Profeta Jeremias “Seduziste-me, Senhor,
e fui seduzido” (Jr 20, 7-9).
Nos dois primeiros anos
de sacerdócio, padre Ary foi
vigário da Paróquia Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia, em Santos, e de 1948 a
1951 trabalhou como Ecônomo da Diocese e professor no
Seminário São José.
Como Vigário Paroquial
passou ainda pelas paróquias
Nossa Senhora de Fátima
(Santos), Nossa Senhora
da Conceição (Itanhaém),
São Judas Tadeu (Santos)
e Nossa Senhora Aparecida
(Santos).
Monsenhor Ary foi ainda
Capelão das Missionárias de
Jesus Crucificado, pároco
da Catedral Nossa Senhora
do Rosário, Paróquia São
João Batista (Nova Cintra/
Santos), Chanceler Diocesano, Capelão das Casas do
Senhor e de Nossa Senhora,
Diretor Espiritual do Seminário Diocesano, procurador da Mitra Diocesana,
Assessor Eclesiástico da
Juventude Independente
Católica e Juventude Operária Católica e diretor espiritual das equipes de Nossa
Senhora.
Como Pároco, tomou posse da paróquia São Benedito, em Santos, onde ficou
de 1968 a 1975. Em 1985,
tornou-se pároco da paróquia
Jesus Crucificado (ficando
até 1993). Nesse mesmo ano,
retornou como Pároco da São
Benedito, e em 1997 passou a

atuar como pároco emérito.
Em meados de 1997,
Monsenhor Ary sofreu dois
acidentes vascular cerebral,
que comprometeram significativamente sua saúde,
impossibilitando-o para a
atividade pastoral.
Depois do primeiro acidente, ele passou a morar
com o casal Janice e Pasqual,
membros da paróquia São
Benedito, recebendo todos os
cuidados para sua recuperação. Mas em decorrência do
segundo avc foi transferido
para a Beneficência Portuguesa e em 2003, passou a
morar na recém-construída
Casa S. José, criada com a finalidade de acolher os padres
idosos de nossa Diocese.
TesTemunho
Levando uma vida muito
discreta e sendo um homem
de silêncio, há poucos registros escritos da vida e obra de
Mons. Ary. Um dos poucos
escritos é este encontrado na
revista comemorativa de 50
anos do Seminário Diocesano
S. José:
“Revista Comemorativa
dos 50 anos – Seminário
São José (Março de 1998 –
Pág 34.)
“Devo dizer, inicialmente,
que sou fruto indireto da
graça de Deus. Sempre gostei de estudar, mas não teria
possibilidades de prosseguir
além dos três anos de escola
primária da minha terra.
Meu pai deve ter manifestado sua frustração ao Pe.
Vigário (Paschoal Cassesi) e
ele, atendendo ao apelo do
sangue italiano, prontificou-

se a me colocar nos Paulinos,
recém-chegados ao Brasil.
E lá fui eu, ribeirinho,
aos treze anos, conviver com
padres italianos. Lembro-me,
que logo nos primeiros dias,
um carro pegou fogo no posto de gasolina que ficava em
frente ao Seminário. E quando um italiano contava ao outro, dizia “brucia, brucia” eu
ficava me perguntando: será
que é hoje o dia das bruxas?
Mas, deixando de lado
o folclore, lá fiquei um ano.
Neste tempo o Pe. Cassesi já
falara com o novo bispo de
Santos, Dom Paulo de Tarso,
que apoiou as manobras para
me passar para o Seminário
de Pirapora, onde estudavam
os seminaristas da Diocese.
Assim, os Paulinos perderam um jornalista e a Diocese
começou a investir num futuro Monsenhor.
Aí, o exemplo do Pe. Cassesi foi me contaminando
e eu fui assumindo a ideia
de ser um dia como ele (Pe.
Cassesi atendia, na época,
Prainha (hoje, Miracatú) e
Juquiá, com inumeráveis
capelas e apenas o trenzinho
da Sorocabana como condução. Eu o via, sentado no
fundo de canoas, montado
a cavalo, e a pé, com pesada
mala nos ombros, subindo e
descendo do trem em movimento).
Então assumi a vocação
e com dístico orientador do
meu sacerdócio, escolhi a
palavra do profeta Jeremias:
“Seduxisti me, Domine, et
seductus sum”. É: Seduzisteme, Senhor, e fui seduzido
(Jer 20, 7).”
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Comunidade investe em curso de informática
O Centro de Formação
Padre Feliciano Martinez, da
Capela Cristo Rei, em São Vicente (Paróquia nossa Senhora das Graças), está iniciando
as novas turmas para o Curso
Básico de Informática, no
período da noite. Após uma
turma de experiência ano
passado, o curso foi reformulado e terá carga horária
de 44 horas-aulas, durante
três dias por semana, segunda, quarta e sexta, das 20h
às 22h, com 12 alunos por
turma, que é a capacidade
da sala. Aos sábados, haverá
aula de reforço também para
aqueles que não estão nas
turmas regulares. Todos os
professores são voluntários
da comunidade.
Durante o Curso os alunos
vão conhecer o Word (programa para edição de textos),
Excel (elaboração de planilhas), Power Point (apresentação de eslaides), Movie
Maker (produção de vídeos)
e redes sociais e internet.
“É um desafio muito grande, porque nossos alunos,
a maioria, sequer sabe usar
o mouse. Então, é começar
do começo mesmo. Porém,
vamos usar situações do cotidiano para os exercícios nos
diferentes programas, como
por exemplo, escrever uma
carta, fazer um orçamento
em uma planilha Excel, e,
com isso, temos certeza que
até final do ano, eles vão conseguir fazer um filme, que é
o exercício mais complexo”,
avalia Antonio C. Vicente,
coordenador do Curso.
Além das aulas regulares,
durante o semestre serão
oferecidas duas oficinas de
elaboração de currículo por
um profissional de RH da
própria comunidade.
“A ideia deste Centro de

Fotos Chico Surian

Paróquia da Aparecida celebra
15 anos da Pastoral do Surdo

PS Aparecid/Stos

A Pastoral do Surdo da
Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, em Santos, celebrou no dia 1 de setembro,
15 anos de atuação nessa
comunidade.
Durante todo o dia, a
Pastoral reuniu os agentes e
familiares dos surdos e ouvintes numa grande festa no
Colégio Afonso Pena, e con-

Alunos de todas as idades
estão decididos a enfrentar
o ‘bicho-papão’ dos computadores
Formação surgiu há algum
tempo, quando eu ainda
fazia o curso de Teologia no
Beato Anchieta (Instituto de
Teologia para leigos da Diocese de Santos). Então, nosso
pároco, Pe. Feliciano, aceitou
a ideia, juntamos força com
a comunidade e montamos
o Centro. Inicialmente, era
um Centro para formação
exclusiva dos jovens da comunidade, tendo em vista a
inserção deles no mercado
de trabalho. Mas têm aparecido poucos jovens. Então,
enquanto isso, são os adultos
que estão aproveitando”, explica o diácono Ismael José
Ferreira.
E dona Bernadete de Souza, de 73 anos, é o melhor
exemplo de força de von-

tou com o apoio de diversas
pastorais da Aparecida.
Terminando o encontro,
houve a celebração com a
presença do padre Vanger
Argolo, assessor da Pastoral
do Surdo, que durante a celebração usou a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O
Pároco, Pe. João Chungath,
também participou da missa.

Novos coroinhas em Itanhaém

Sion/Facebook

Pe. Feliciano é um dos maiores entusiastas da formação
tade: “Eu já trabalhei um
pouquinho com computador, mas não sei fazer muita
coisa, não. Eu também quero
aprender para poder ensinar
a uma amiga minha que não
pode frequentar as aulas
porque o marido dela é doente. Então, eu vou aprender
para ensinar para ela”, diz,

toda contente.
Padre Feliciano é um dos
mais entusiasmados com o
projeto: “Eu sempre digo: saber não ocupa espaço. Então,
temos de apoiar, incentivar
a formação dessa garotada e
de todos aqueles que querem
aprender algo novo. É muito
bom, sim”.

Fiéis prestam homenagem à Padroeira de Santos
A devoção a Nossa Senhora do Monte Serrat, Padroeira de Santos, tem início
no século VI, na Espanha.
Segundo relatos, foi São Pedro quem levou a imagem
de Nossa Senhora Jerusalemitana à região onde hoje
fica Barcelona. Diz a tradição
oral que em 546 os Monges
Beneditinos fundaram um
mosteiro na Montanha da
Catalunha, onde passaram a
venerar a imagem.
Durante a invasão dos
Mouros, por volta dos anos
700, para que fosse preservada, a imagem ficou escondida
em uma caverna na montanha de Mont Serrat (próxima
a Barcelona). Dois séculos
mais tarde, pastores da região encontraram a imagem
e levaram-na até o mosteiro
onde foi erguido o Santuário
de Nossa Senhora do Monte
Serrat. Teve início uma série
de milagres que atraiu fiéis
de toda a Europa, que divulgaram o nome de Nossa
Senhora do Mont Serrat pelo
mundo cristão.
No Brasil, a devoção a
Nossa Senhora do Monte
Serrat teve início com os
Monges Beneditinos. No primeiro século da descoberta
do Brasil, fundaram a Abadia
da Virgem do Monte Serrat
no Rio de Janeiro.
Devoção em SantoS
O governador geral do
Brasil Dom Francisco de Souza, grande devoto de Nossa
Senhora do Monte Serrat,
quando passou pela primeira vez em Santos, no ano de
1598, ordenou a construção
da uma capela em homenagem a Virgem no Morro
São Jerônimo. Ao retornar
à Cidade, em 1602, ele fez a
doação da Imagem da Virgem
que ficaria exposta na Capela.
Por ordens dele, a Capela foi
entregue aos cuidados dos
Monges de São Bento.
A grande devoção popular
começou quando, em 1614,
saqueadores holandeses invadiram a Capitania de São
Vicente no intuito de destruir
a Cidade. A população buscou refúgio na Capela, pedindo a proteção da Virgem.
Quando os soldados subiam o
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Beto Jr.

Após três meses de formação, no dia 18 de agosto, a
comunidade da paróquia Nossa Senhora de Sion, em Itanahém, recebeu com grande alegria 10 novos coroinhas,
que vão auxiliar o pároco, Pe. Esteban Superbiola, nas suas
atividades litúrgicas.
Rezemos que eles tenham sempre um espírito de doação
e zelo pela liturgia e pela comunidade!

Novos ministros extraordinários
da Comunhão na S. Tiago Apóstolo

S. Tiago/Facebook

Como mãe cuidadosa, Nossa Senhora ‘desce’ de sua casa e vem ficar perto dos filhos
Catedral

Festa envolve todas as paróquias de Santos
Morro, foram supreendidos
por um desmoronamento,
o que induziu os invasores a
deixarem a cidade.
Assim, Nossa Senhora
do Monte Serrat foi considerada salvadora da Cidade.
Em 1954, por deliberação da
Câmara Municipal, foi declarada oficialmente Padroeira
da Cidade de Santos, sendo
coroada em 8 de setembro
de 1955.
Desde então, ao final do
mês de agosto ao dia 8 de
setembro, a Cidade se envolve em sua mais tradicional
celebração religiosa. A festa
da Padroeira reúne um pequeno ‘exército’ de devotos,
voluntários e colaboradores
de todas as paróquias, colégios, associações, pastorais,

movimentos e serviços que
atuam em Santos.
A Festa da Padroeira não
é apenas uma demonstração
da Fé Católica e de devoção
Mariana. A Festa de Nossa
Senhora do Monte Serrat também evoca a situação social e
política da Cidade, e os compromissos com a cidadania e
a justiça. Como destaca Dom
Jacyr: “A Mãe desce da sua
Casa, no alto do Morro, e vem
visitar seus filhos, quer estar
perto deles, de seus problemas,
de suas necessidades. E isso
implica ver também como estamos vivendo nesta complexa
cidade”.
O pároco da Catedral, padre José Myalil Paul (responsável pela organização
da festa) explica: “Este ano

estamos refletindo sobre o
tema “Discípulos Missionários, Testemunhas da Fé” e
com o lema “Família, Berço
da Fé”. Estamos vendo como
a Igreja vivencia este tema durante todo este Ano da Fé, que
celebraremos até Cristo Rei.
Devemos nos perguntar: como
vivenciar esta Fé na família
doméstica e na família eclesial?
Nas comunidades? A vivência
da fé leva à evangelização.
Viver a Fé e testemunhar, isto
é a missão. Não conseguimos
ser eficazes no anúncio porque
não vivemos esta Fé. Não basta
apenas falar de Jesus, isto é
fácil e comum, mas vivenciar
a Fé é algo mais profundo que
ajuda a transformar a vida de
nossos irmãos”.
E lembra ainda: “Por isso,
a cada ano, na festa de Nossa
Senhora do Monte Serrat, somos convidados novamente
a nos unir e pedir. Pedir pela
proteção de nossa cidade,
sobretudo, pedindo para que
todos, governantes e cidadãos, saibam olhar com amor
e com caridade para o próximo. Que o progresso esteja
alicerçado na justiça, levando
em conta a necessidade de
cada um. A Festa da Padroeira também nos recorda que a
principal necessidade que temos é a necessidade do amor,
de amar e ser amado e é este
amor que temos aprendido
com Nossa Senhora”.

No dia 1º de setembro, após cinco meses de formação,
15 novos ministros foram investidos na Paróquia São Tiago
Apóstolo, em Santos. Dentre eles, nove são da matriz, três da
Comunidade Divino Espírito Santos, um da comunidade Santa
Clara e dois da Comunidade São Francisco de Assis.

Curso com Pe. Ricardo Barros

Divulgação

De férias em Santos (atualmente estudando em Roma),
nos dias 2, 9 e 16 de agosto, padre Ricardo de Barros Marques
ministrou no Centro Pastoral da Paróquia Nossa Senhora do
Rosário de Pompéia, em Santos, um curso pautado no tema
“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.
O subsídio usado foi um livro de um dos professores de
Direito Canônico da Universidade Lateranense de Roma, onde
padre Ricardo é Doutorando em Direito Canônico.

Acesse
facebook.com/diocesedesantos
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Liceu Santista

Centro de Estudos do Liceu Santista
Como estabelecer relações mais cooperativas no
ambiente familiar ou escolar?
Como colocar limites e lidar
com os conﬂitos diários de
maneira a favorecer a construção dos valores pela criança e pelo jovem? Essas e outras questões serão trabalhadas no encontro “As relações
que temos e as crianças que
queremos”, com a doutora
em Educação Telma Vinha.
A palestra, voltada para pais
e educadores, será realizada
no dia 19 de setembro, das
19h30 às 22h30, e integra a
programação do Centro de
Estudos do Liceu Santista.
As inscrições devem ser feitas
pelo site www.liceusantista.
com.br . As vagas são limitadas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone
(13) 3205-1014.
Telma Vinha é pedagoga,
doutora em Educação na área
de psicologia, desenvolvimento humano e educação
pela Unicamp, pesquisadora
das relações interpessoais e
do desenvolvimento moral,
membro do Laboratório de
Psicologia Genética da Unicamp e do Grupo de Estudos
e Pesquisa em Educação
Moral da Unesp.

III Exposição
Teenager
Pelo terceiro ano consecutivo, o Liceu Santista

sedia a Uniexpo Litoral 2013
- Exposição Teenager de Universidades e Profissões no
Litoral. O evento acontece no
sábado, 14 de setembro, das
11h às 16h30, com atividades
exclusivas para estudantes e
para educadores e pais. Os
interessados em participar
do evento devem se inscrever
gratuitamente no site www.
liceusantista.com.br . As vagas são limitadas.
A programação inclui
palestras, workshops e atividades práticas, testes de
orientação proﬁssional, bem
como stands de diversas instituições como USP, Unesp,
UniSantos, FEI, FGV entre outras. Os participantes
também poderão participar
do plantão de dúvidas com
mais de 150 proﬁssionais de
diferentes áreas de atuação.

Berçário ao
Ensino Médio
O Liceu Santista oferece
do Berçário e Educação
Infantil aos Ensinos Fundamental e Médio. Dispõe
de uma grade curricular
diferenciada, com Ensino
Bilíngue, Robótica, Natação, Iniciação Científica em
parceria com a UniSantos
para alunos do Ensino Médio, ProjetoMente Inovadora, Período Ampliado para
alunos do 2º ao 5º ano do
Ensino Fundamental (com

Assessoria de Comunicação

Educadora Telma Vinha
aulas de Filosofia, Xadrez,
Literatura Infantil em inglês, Natação, Música e
Teatro), oficinas de natação,
futsal, basquete, robótica,
ballet e jazz, além de ampla
infraestrutura física que une
segurança e conforto para o
desenvolvimento da prática
pedagógica.
O Liceu Santista mantém
parcerias com diversos sindicatos, empresas e associações
de classe da Baixada Santista
que dão direito a bolsas de
estudos com validade para
Educação Infantil e Ensinos
Fundamental e Médio.
Interessados em conhecer as instalações da escola
e o seu Projeto Político-Pedagógico podem agendar
uma visita monitorada pelo
telefone (13) 3205-1014 ou
pelo e-mail comunicacao@
liceusantista.com.br

4º Maranatá Jovens Sarados

Retiro para
Mulheres

Formação para
novos Coroinhas
no Embaré
No dia 14 de setembro,
das 14h às 15h, terá início o
Curso de Formação de Acólitos e Coroinhas da Paróquia
Santo Antonio do Embaré,
em Santos.
As inscrições devem ser
feitas na Secretaria Paroquial
até o dia 10 de Setembro.
Documentação necessária:
1 foto 3x4 , taxa de inscrição
R$ 10,00 e autorização do
responsável.
Mais informações pelo
telefone 3227-5977.

De 20 a 22 de Setembro,
o grupo Jovens Sarados irá
realizar um retiro Maranathá
em Peruíbe e convida todos
os jovens a participarem.
Venha viver conosco essa
grande e nova experiência.
Somos um grupo de jovens baseado na essência e
radicalidade do evangelho,
buscando a cura para a alma
e testemunhando que é possível ser jovem sem deixar
de ser de Deus. O valor do

retiro é R$40,00, incluso
acomodação, alimentação e
transporte.
Os encontros do grupo
Jovens Sarados acontece aos
sábados, às 19h, na Paróquia
São Paulo Apostolo (José
Menino-Santos), logo após a
Santa Missa das 17h.
Mais informações através
do email santos@jovenssarados.com; blog: santos.jovenssarados.com e telefone: (13)
98153 8084 Herica.

A Comunidade Passio
Domini, de Praia Grande,
convida para um retiro especialmente preparado para as
mulheres, com o tema “Descongelando rios, restituindo
a dignidade”.
Dia 29 de setembro, das
8h às 17 horas.
Local - Capela N.S. de
Fátima - Av. Irmãos Adorno,
485- Tude Bastos, em Praia
Grande.
Pregadora - Cláudia/
Comunidade Missão Ide.
Taxa de Inscrição - R$
10.00. Taxa de almoço - R$
10,00.
8834-0317 / 9716-1414
Mais informações - passiodomini.org

MOMENTOS

DE

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

REFLEXÃO

Com Frei Rozântimo Antunes
Costa,OFM
Diariamente, às 8h
e às 18h na Rádio Santa Cecília 107.7 FM
Santa Missa - Todo
domingo, às 8h - TV COM
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“DEUS VIVE E PRECISA DE HOMENS QUE VIVAM PARA ELE E O LEVEM AOS OUTROS. SIM, TEM SENTIDO TORNAR-SE SACERDOTE:
O MUNDO TEM NECESSIDADE DE SACERDOTES, DE PASTORES, HOJE, AMANHÃ E SEMPRE ENQUANTO EXISTIR” (BENTO XVI).

Seminário participa da
Romaria anual a Aparecida

Caetana Peres

Como parte das celebrações da Semana Nacional da
Família, a Diocese de Santos realiza sua Romaria Anual
ao Santuário de Aparecida (este ano no dia 7 de agosto)
com a presença das paróquias das nove cidades da Diocese.
Também participa da Romaria o Seminário Diocesano
S. José. Ao final da celebração é feita a consagração dos
seminaristas a Nossa Senhora Aparecida.

Você sabia que o Papa Francisco nomeou
o novo secretário de Estado do Vaticano?
No dia 31 de
agosto o Santo
Padre aceitou
o pedido de
demissão do
cardeal Tarcísio Bertone,
que ocupava
esta função
desde o dia 15
de setembro
de 2006. No
entanto, ele,
efetivamente
se desligará do
cargo no dia 15
de outubro.
No mesmo dia o Papa
nomeou o cardeal Pietro
Parolin, núncio Apostólico
da Venezuela, como novo
Secretário de Estado.
Vale a pena lembrar,
que recentemente, o Papa
nomeou uma equipe de 8
cardeais com a função de
reestruturar a Cúria Romana. É possível que tenha
mudanças nas funções do
novo Secretário de Estado.
Conheça um pouco
mais da biografia de
Pietro Parolin
Nasceu na Itália, no dia
15 de janeiro de 1955. Em
1980 foi ordenado sacerdote. No ano de 1983 entrou
para a Pontifícia Academia
Eclesiástica, onde se preparam os núncios, embaixadores do Papa ante os
diferentes países. Em 1988

obteve a licenciatura em
Direito Canônico. No ano
seguinte iniciou carreira
diplomática na Santa Sé.
Foi representante da Santa
Sé na Nigéria e no México.
Em 2002, foi chamado
novamente a Roma e nomeado vice-secretário da
Seção para as Relações com
os Estados.
Dom Pietro se ocupou
das relações com os países
asiáticos, como Vietnã e
China até 2009, quando
foi nomeado por Bento
XVI para a Nunciatura de
Caracas.
A nomeação de Dom
Pietro Parolin marca o retorno à Secretaria de Estado de um diplomata de
formação.
Renan Fonseca e Censi –
3º ano de Teologia

Seminário na festa
do Monte Serrat
O Seminário
Diocesano São
José participa, no dia 7 de
setembro, do
último dia da
Novena em honra a Nossa Senhora do Monte
Serrat, na missa
das 19 horas.

Formação sacerdotal: desafios para um ministério integrado
Entre os dias 30 de junho
e 26 de julho, na cidade de
Luján, Argentina, localizada
a cerca de uma hora da capital, Buenos Aires, realizou-se
o 34ºcurso latinoamericano
relativo à formação nos seminários maiores, promovido
pela OSLAM, organização dos
seminários de nosso continente, vinculada, por conseguinte,
ao CELAM (Conferência dos
Bispos da América Latina e
do Caribe).
Sob a temática das ‘dimensões da formação sacerdotal humana, espiritual, intelectual e pastoral’, o encontro, sob
a coordenação de Pe. Gabriel
Ángel Villa Vahos (secretário
executivo do Departamento
de Vocações e Ministérios do
CELAM), esteve orientado
para uma reflexão diante da
caminhada que os seminários
vêm apresentando, os desafios
formativos suscitados na contemporaneidade, cuja necessidade de integração vivencial
dos futuros pastores em vista
do melhor serviço ao povo de
Deus faz-se necessária.
“Uma sadia eclesiologia se
dá numa formação específica:
como percebemos a Igreja?
Qual a missão da Igreja? Para
que a Igreja? Tudo isso se
reflete no projeto formativo
institucional” – com essas indagações teológicas, recordando
o cinquentenário do Concílio
Vaticano II, enfatizou-se, no
decorrer do curso, a necessidade da clareza de princípios e
objetivos, os quais devem estar
presentes na atitude de formar.
“O jovem deve encontrarse inserido na comunidade
educativa em vista de uma
experiência testimonial de
Igreja, isto é, que seu tempo
no Seminário o ajude a assumir sua formação em vista do
amor a Cristo e a sua Igreja, no
serviço aos fiéis, pelo sacrifício
de si, no doar-se, principalmente aos mais necessitados”.

Acervo pessoal Gleyson Quirino

A formação sacerdotal é uma das preocupações da Conferência dos Bispos da AL
Como exemplo dessa
meta, Pe. Leônidas Ortiz,
um dos conferencistas na
primeira semana, apresentou um reflexo existencial
dos primeiros missionários
dominicanos no México, os
quais, em atividade evangelizadora com os indígenas,
conseguiram grande êxito
graças ao que posteriormente tais nativos relatariam:
“Estes sacerdotes comem
conosco, sentam-se conosco, falam conosco mansamente”, ou seja, expressão
de pastores que assumiram
autenticamente o ministério
de anunciar a Cristo, com a
vida, no seu cotidiano.
Faz-se relevante ressaltar também a presença de
Pe. Alexis, psicólogo, da
Costa Rica, responsável
pela condução dos trabalhos
acerca da dimensão humana, fundamental para que
as outras dimensões sejam
construídas; de Pe. José
Maria Recondo, dimensão
espiritual, cuja ênfase deuse na valorização das virtu-

des teologais (fé, esperança
e caridade) como caminho
formativo-espiritual; e de
Pe. Andrés Torres, mexicano,
reitor do ITEPAL, Instituto
Teológico-Pastoral de Bogotá-Colômbia, cujos destaques
basearam-se no incentivo ao
âmbito acadêmico, erigindo
técnicas de aprendizagem e
de fomentação aos estudos; e
no âmbito pastoral, indicando caminhos de conscientização missionária concorde
às linhas-mestras do Documento de Aparecida, redigido
em 2007.
Em síntese, propôs-se alguns indicativos para a formação seminarística, também
aplicáveis à permanente:
• Humano-comunitária: suscitar o respeito, a
solidariedade entre os irmãos
formandos;
• Espiritual: buscar a
comunhão e intimidade com
o Senhor Jesus, imprescindível para quem almeja ser
pastor do povo, que não é seu,
mas de Deus;
• Intelectual: aprofun-

dar nos conteúdos fundamentais da fé para a efetivação de um diálogo maduro
com a cultura e ciência atuais;
• Pastoral: inculturação
e missionariedade, a partir
do contato com as realidades
de apostolado apresentadas.
Além das tematizações
abordadas, o curso possibilitou aos participantes uma
maior integração como cidadãos latinoamericanos, isto é,
pela fraternidade vivenciada,
pela acolhida mútua dos
companheiros participantes,
pela estada no Santuário Nacional de Nossa Senhora de
Luján - momento de profunda espiritualidade de encontro com Cristo na casa da mãe
Maria, e pelo ideal comum
de busca por semear o Reino
(seminário = sementeira) no
ambiente em que cada um
está, a fim de realizar a sua
vocação cristã, como oblação
de si por um projeto maior.
Felipe Sardinha Bueno – 3º
Teologia

Convivência dos Seminaristas da Diocese de Santos e Arquidiocese de Aparecida
No dia 7 de
agosto, nosso Seminário Missionário Bom Jesus
(Aparecida-SP)
recebeu a visita
dos seminaristas da Diocese
de Santos juntamente com seus
formadores.
O dia foi marcado por uma visita ao prédio do
Seminário e à ala
Seminário S. josé
papal da pousada
Bom Jesus. Após essa visita benefícios da JMJ para a
aconteceu um almoço comuni- juventude brasileira. Tivetário em nosso refeitório num mos ainda breve partilha de
clima fraterno de partilha e nossas experiências sobre
amizade.
o encontro com o Papa no
Logo depois, Pe Francisco Seminário Missionário Bom
Salamanca, reitor do Semi- Jesus.
nário da Diocese de Santos,
A troca de experiência
propôs um momento de inte- entre os seminários é de
gração entre os seminaristas, grande valia para a formaatravés de uma dinâmica, ção de cada um, gerando
na qual pudemos colocar em entre nós a unidade e um
grupo nossos pontos de vista espírito de comunhão, tão
a respeito de alguns discursos necessário à Igreja e àquedo Papa Francisco, proferidos les que se preparam para o
em sua viagem ao Rio de Ja- ministério ordenado. Duneiro, juntamente com uma rante os breves momentos
partilha sobre os desafios e pudemos partilhar algumas

Seminário S. José

experiências de caminhada,
pontos de vista e desafios da
formação.
Foram momentos muito
agradáveis e de grande valia
para a dimensão comunitária
da formação. Afinal, estamos
todos envolvidos no mesmo
processo vocacional e como
já dizia o Papa emérito Ben-

to XVI “...uma pessoa não
se torna sacerdote, sozinha.
É necessária a comunidade
dos discípulos”. Pudemos
fazer essa experiência neste
encontro.
Seminário Missionário Bom
Jesus/Arquidiocese de Aparecida

10Presença Diocesana
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Pe. Luís Gonzaga Bolinelli - Assessor Eclesiástico da Comissão
Diocesana de Animação BíblicoCatequética (AB-C)/Email: abcdiocesedesantos@gmail.com

O Catequista e o
“Paizinho” de Jesus
Todo evangelizador e
catequista tem consciência
que sua grande missão é a
de ajudar as pessoas a terem aquele encontro marcante e significativo com
o Deus verdadeiro, aquele
Deus que somente Jesus
conheceu e que fez questão
de nos mostrar através de
seus ensinamentos, mas,
principalmente, através de
seu jeito de viver.
Jesus ensinava incansavelmente que Deus está
sempre próximo de todas
as pessoas e tem por elas
um profundo amor misericordioso, que somente
quem criou, deu a vida,
com o devido carinho e
dedicação é capaz de sentir. Por isso mesmo é que
Jesus sempre se referia
a esse Deus com aquela
intimidade de quem reconhece que ele só pode ser
um verdadeiro “Paizinho”!
Estar em sintonia com
esse “Paizinho” foi um
aspecto fundamental na
vida de Jesus, pois tudo
o que vivia e anunciava
tinha sentido somente
graças à fidelidade ao plano de amor desse Deus
verdadeiro, que é o Pai
de Bondade de todas as
pessoas e criador de toda
a existência. Assim, com o
respeitoso e devido amor
filial, Jesus procurava
transmitir quem era esse
“Paizinho” através de seu
jeito de amar, acolher,
perdoar, animando sempre as pessoas a viverem
a vida da melhor forma...
Hoje, cabe a nós, evangelizadores e catequistas, levar o catequizando
a acolher Jesus Cristo
em sua vida para, assim,
colocá-lo naquela necessária sintonia com o Deus“Paizinho” de Jesus, que é
o verdadeiro Pai de todos!
Com certeza na época
de Jesus nem todos os
pais viviam do jeito certo
e ideal os compromissos
próprios da paternidade,
mesmo assim Jesus não
ficou com medo de ser mal
interpretado ou rejeitado.
De fato, sua principal
preocupação era a de ele
mesmo, em primeira pessoa, viver como filho que
tem alegria de mostrar
a todos quem é o verda-

deiro Pai que dá a vida e
quer que todos a tenham
plenamente. Jesus agia
do mesmo jeito que o Pai e
por isso tinha a autoridade
necessária para falar dele:
quem via Jesus, via o Pai!
Quanto melhor o catequista viver sua relação
filial com esse “Paizinho”,
tanto mais conseguirá
transmiti-lo a qualquer
pessoa, não importando a
experiência, muitas vezes
negativas, que alguns têm
de seus pais biológicos.
Um grande desafio na
missão evangelizadora e
catequética é a de não ficar
esperando que os outros
tenham as atitudes boas
que queremos, mas que a
vivamos, com convicção,
em primeira pessoa.
Por ocasião do Ano
da Fé, está prevista para
acontecer no Vaticano
no domingo, dia 29 de
setembro, a Jornada Mundial dos Catequistas com
uma grande celebração
presidida pelo Papa Francisco. Neste mesmo dia, a
Congregação dos Padres
da Doutrina Cristã, à qual
pertenço, estará comemorando os 421 anos de
existência. Entre outras
coisas, no dia em que fundava essa família religiosa,
que tem a missão de trabalhar com a catequese, o
Bem-aventurado César de
Bus, Padroeiro dos Catequistas, dizia com grande
convicção: “É preciso que
em nós tudo catequize,
que o nosso comportamento seja tal a ponto de
se tornar por si mesmo um
catecismo vivo.”.
Aprofundamento a
partir da Palavra de
Deus: No final de semana do 24º domingo do
Tempo Comum o evangelho será: Lc 15,11-32.
Convido você a lê-lo com
calma, prestar atenção e
responder: Quantas são
as pessoas que aparecem
nessa parábola e quem é
a personagem principal?
Quais atitudes do Pai com
o filho mais novo? Quais
atitudes do Pai com o filho
mais velho? Qual atitude
do Pai que mais me surpreendeu? Quais atitudes
desse Pai devo colocar em
prática em minha vida?

AGENDA
- Jornada dos Catequistas: organizada pela
Comissão AB-C do Regional Sul 1, em sintonia com
o Encontro dos Catequistas por ocasião do Ano na
Fé no Vaticano:
Domingo, 29 de setembro em Aparecida. Vamos
participar!
- Retiro de Catequistas: está sendo realizado
pela Comissão Diocesana em cada Região de Pastoral da Diocese, num domingo, com acolhida às 8h e
término às 17h.
- 6 de outubro = Cubatão.
- 20 de outubro = Centro I, Centro II e Orla:
em Santos.
Mídias de nossa Comissão: visite e entre em
contato!
Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

Semana Teológica
para Leigos e Leigas

O Conselho Diocesano
de Leigos convida todos a
participarem da Semana
Teológica para Leigos e
Leigas, em que será discutido a Doutrina Social
da Igreja, com palestras do
padre Antônio Aparecido
Alves.
Os encontros acontecem nos dias 23, 24 e 25
de setembro, das 19h30 às
22h no Liceu Santista - Av.
Francisco Glicério, 642.
Para participar é ne-

cessário fazer inscrição
no Centro Pastoral - Av.
Conselheiro Rodrigues
Alves, 254, Macuco, com
pagamento da taxa de R$
10,00.
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Centro Stella Maris recebe ajuda de missionário
das Filipinas no atendimento aos marítimos
Baldomiro Bejosano, ou
Budey como prefere ser chamado, parece, a princípio
um homem tímido, mas tem
muitas histórias de vida para
contar. Baldomiro, de 49
anos, está em Santos desde o
dia 21 de julho, trabalhando
como missionário no Stella
Maris (coordenado pelos
Missionários Scalabrinianos), centro de atenção aos
marítimos, auxiliando na
comunicação com os marinheiros. Muitos dos trabalhadores que passam por ali
são filipinos, mesma nacionalidade de Baldomiro. Sua
missão é ajudá-los nas suas
necessidades, tanto materiais
quanto espirituais, e auxiliar
padre Samuel Fonseca,CS
a preparar as missas dominicais em Inglês para os
marinheiros.
Mas para entender a missão de Baldomiro no Stella
Maris, é melhor entender
primeiro um pouco de sua
história e a maneira surpreendente como ele iniciou seu
trabalho missionário.
Baldomiro perdeu o pai
aos dois anos de idade.
A mãe, também falecida,
criou cinco filhos sozinha.
Ele relembra: “Minha mãe
foi mãe e pai. Ela não nos
abandonou nem por um
momento. Ela não expressava seu amor com beijos
e abraços, mas podíamos
senti-lo pela dedicação em
cuidar dos filhos”. Entre as
lembranças da família, ele
diz que seus irmãos, mesmo
trabalhando por diversos
países, sempre voltam para
as Filipinas.
“Para nós, o Natal é a
festa mais importante. É o
momento da família estar
junto para festejar, para celebrar. Nós somos uma família
muito unida. E você sabe
por quê?”, então Baldomiro
precisa de um momento para
respirar fundo. Seus olhos se
enchem de lágrimas e com a
fala entrecortada, responde:
“Por causa de minha mãe.
Foi ela quem sempre nos
manteve unidos, que nos
passou estes valores, que nos
mostrou a importância da
família. Então mantivemos
isto conosco até hoje”.
Baldomiro era professor
nas Filipinas. Ensinava Literatura e Tagalo, a língua
oficial. Como uma enxurrada
de lembranças, Budey vai
contando sua história: “Eu
estudei sempre em escola de
Jesuítas, onde tudo que nos
ensinavam estava baseado na
ideia de ajudar ao próximo.
E o principal, nesta ajuda ao
próximo, é que glorificamos a
Deus. Nossas atitudes devem
sempre dar glória a Ele. Mas
então eu cresci, me formei e
me tornei professor do ensino regular, para adolescentes. A escola era uma escola
católica, então lá eu também
ensinava religião e procurava
passar valores aos meus alunos. Era muito bom. Havia
um respeito mútuo entre nós.
Então, minha irmã estava trabalhando em Taiwan
e me convidou para passar
férias. Chegando lá, comecei
a estudar Mandarim, um
curso que durou um ano.
Meus planos eram melhorar o meu currículo e voltar
para as Filipinas, pensando
numa promoção. Mas então,
aconteceu que eu passei a
frequentar uma Igreja em
que havia muitos imigrantes
filipinos. Comecei a ajudar
o padre, justamente com
esse público. Eram, principalmente, trabalhadores
das fábricas e trabalhadores

Fotos Missão Stella Maris

Experiência em Taiwan ajudou a conhecer a realidade dos trabalhadores marítimos
domésticos. Eu ajudava o
padre a preparar a Missa, a
fazer “o guia” e passava os
dias ajudando os imigrantes
nas necessidades que eles
tivessem, com documentação
etc, mas, sobretudo, ajudando-os com os problemas
espirituais, dando conselhos.
Encontrava ali mulheres que
haviam deixado seus filhos
nas Filipinas para trabalhar
em Taiwan. E o interessante é
que muitos dos meus alunos
nas Filipinas eram filhos dessas mães. Eu vi os dois lados
da história.
As pessoas que iam ali,
eram muito sofridas e acreditavam que a felicidade estava
apenas na busca pelas coisas
materiais. Então, na maioria
dos casos, elas só queriam
alguém pra conversar. E
eu exercia este ministério.
O ‘ministério da escuta’.
No final, eu aconselhava,
instruía. Muitas vezes, eles
não acreditavam nas coisas
que eu dizia. E eu percebi
que você não pode querer
se impor. Apenas escutar e
ali o Espírito Santo agia e ia
fazendo a obra. A Glória tem
que ser toda de Deus”.
Depois de um ano neste trabalho, chegou a hora
voltar para o que Baldomiro
chama de “Zona de Conforto”. Foi quando o padre lhe
perguntou: “Baldomiro, você
não gostaria de ficar?”. A proposta era de morar ali com o
padre e ser missionário. Não
é uma proposta que se aceita
de primeira e ele precisava de
um tempo para pensar, pois
rompia com todo o projeto
dele de voltar para a casa e
continuar dando aulas.
Baldomiro foi falar com
seus irmãos e uma de suas irmãs disse: “Você ficou louco?
Vai ficar se envolvendo com
os problemas dos outros?
Isso pode causar problemas
para você”. Baldomiro relembra que sua irmã lhe disse
que ele poderia ajudar aos
outros, sem precisar deixar
seu trabalho, sua vida.
Porém, Budey conta que
naqueles dias, voltou à mente
tudo o que aprendeu com os
Jesuítas: “Ajudar ao próximo, em tudo buscando glorificar a Deus”. Assim, depois
de uma semana de oração,
ele decidiu continuar com
sua missão em Taiwan, onde
ficou por sete anos.
“Quando se trabalha para
Deus, a benção vai para todos. Hoje eu sou abençoado
e minha família também é.
Quando eu decidi permanecer em Taiwan, algo de
bom aconteceu com minha

Budey (esq.) entende sua vida como uma missão
família. Eles se tornaram
mais religiosos, passaram
a nos ajudar lá na paróquia
com doações, me deram
todo apoio. Eles me mandam
roupas, enfim... E eu sempre
compartilho com eles a minha experiência e a Palavra
de Deus”.
Após sete anos em
Taiwan, em novembro de
2012, Baldomiro esteve no
XXIII Congresso Mundial
do Apostolado do Mar que
aconteceu no Vaticano. Lá,
ele teve contato com muitas
pessoas que conheciam o
padre Samuel (missionário
Scalabriniano que coordena
o Stella Maris de Santos)
e por intermédio da Irmã
Mirna Tordillo (também Scalabriniana que trabalha nos
Estado Unidos), ele chegou
ao padre. A irmã lhe disse
que em Santos estavam precisando de um filipino que
pudesse auxiliar no trabalho
com os marinheiros, dos
quais 70% são daquele país.
Ele se interessou pela proposta e mandou um e-mail
ao padre Samuel. Baldomiro
confessa: “A verdade é que eu
não achei que fosse possível.
Pensei ‘vou escrever, e ver’,
mas estava duvidando que
fosse ter alguma resposta.
Acontece que poucas horas
depois, o padre Samuel me
respondeu, dizendo que, por
ele, estava tudo certo. Foi
uma grande surpresa. Eu me
recolhi para saber se era esta
mesmo a vontade de Deus ou
se era um sonho meu. Depois
de muita oração, percebi que
era um chamado de Deus.”
Basicamente, no Stella
Maris, Baldomiro faz um
trabalho parecido com o que
ele fazia em Taiwan: “Os problemas não variam muito. O
que mais acontece? Eles têm
uma esposa lá nas Filipinas,
então saem e ficam 10 meses
no mar. Quando voltam, as
esposa os trocaram por outros homens e isso causa um

grande sofrimento. Além disso, eles passam todo esse período no mar e não há quem
possa ouvi-los, é apenas
trabalhar e trabalhar, ninguém está interessado nos
problemas deles. Para eles,
a felicidade é muito efêmera. Dez meses trabalhando,
recebem o dinheiro deles, vão
para as férias e gastam tudo
com uma diversão que acaba
rapidamente. Eu sempre dou
para eles minha experiência,
de que a felicidade não está
na matéria, mas eles não
acreditam, porque dizem
que não têm como comparar
nossas vidas. Então, é aquele
momento em que eu só deixo
o Espírito Santo agir”.
Baldomiro revela que a
experiência no Brasil não
tem sido fácil. Para ele, aqui é
muito frio, além da dificuldade com a língua, mas, mesmo
assim, quando se deita e se
pergunta se está feliz, a resposta tem sido ‘sim’. “Todos
os dias, eu me pergunto se o
que eu estou fazendo, glorifica a Deus. Se sim, então estou
no caminho certo”.
Apesar de estar há pouco
tempo no Stella Maris, ele
reconhece a seriedade e a importância do trabalho: “Aqui
no Stella Maris você vê qual
é a missão da Igreja. É a mãe
universal que acolhe a todos.
Gente de todo mundo, de
todas as religiões, muitos chineses que nem têm religião.
Mas é a Igreja que trabalha
para todos. É também um
ambiente sadio aos marinheiros, que dá a eles outra
opção na hora de descansar,
que tira eles de lugares onde
acabariam se envolvendo
com drogas e prostituição.
Aqui estamos servindo. Há os
marinheiros que precisam de
atendimento médico, alguns
estão internados, então eles
estão lá, sozinhos, sem saber
a língua, sem a família, e nós
vamos acompanhá-los, ajudá-los e dar-lhes conforto”.
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Os santos nos ensinam o caminho da cruz
Nossa Senhora das Dores - Paróquia N. S.
das Dores e Sr. dos Passos – Santos

11/9 - 19h – Missa Festiva – Posse dos novos Irmãos
e Irmãs na Irmandade dos
Passos.
12/9 - 19h – Missa Festiva
– 1º Dia do Tríduo.
13/9 - 19h – Missa Festiva
– 2º Dia do Tríduo.
14/9 - 19h – Missa Festiva
– 3º Dia do Tríduo e Exaltação da Santa Cruz. Após a
missa, quermesse nos jardins
da Paróquia.
15/9 - 18h – Procissão
Luminosa.
19h – Missa Solene com
coroação de Nossa Senhora
das Dores, presidida por D.
Jacyr Francisco Braido. Após
a missa, quermesse nos jardins da Paróquia.
End.: R. João Pinho, 15,
Boqueirão. Tel.: 3223- 1366.

13/9- 19h30.
14/9- 18h30.
15/9- 8h- Missa e procissão (saindo do “Breque”).
18h- Missa.
End.: Av. Rangel Pestana,
397. Jabaquara. Tel.: 32232338

Exaltação da Santa Cruz - Igreja Santa
Cruz - Santos

São Francisco de Assis

11, 12 e 13/9- 18h30- Tríduo preparatório da festa.
14/9 – 15h, 16h e 18h30Festa da Exaltação da Santa
Cruz e de São Camilo.
End.: Av. Senador Feijó, 444, Vila Mathias. Tel.:
3232-9410

Exaltação da Santa Cruz - Paróquia Jesus
Crucificado – Santos
Horários do Tríduo
12/9- 18h30.

EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ

Paróquia São Francisco de Assis –
Cubatão

25/9 a 3/10- 19h- Novena de São Francisco.
28 e 29/9- Encontro de
Cura e Libertação com Padre Marlon Mucio.
4/10- Festa de São Francisco 6h- Alvorada Festiva.
19h- Missa Solene.
21h- Partilha do Bolo de
42 metros em comemoração
aos 42 anos da paróquia.

SANTA TERESINHA
End.: R. Dom Idílio José
Soares, 441. Vila Nova.
Tel.: 3361-2777.
Festa em louvor a
Nossa Sra. Aparecida

Paróquia Nossa Senhora Aparecida –
Santos

3 a 11/10- 9h- Novena e
bênçãos especiais.
19h30- Novena com padre convidados.
12/10- Festa de Nossa
Senhora Aparecida. Missas: 7h/ 8h30- Celebrada
por Dom Jacyr Francisco
Braido./ 10h/ 11h30/ 13h/
14h30/ 16h/ 18h – Missa
Campal.
End.: Av. Afonso Pena,
614. Aparecida. Tel.: 33019846/3302-0520.
Santa Terezinha

Paróquia Sagrada Família
14/9 – 20h- Noite da
Chuleta. Convites R$ 25,00.
Tel.: 3291-1515.

SÃO FRANCISCO

Paróquia Santa Terezinha – Itanhaém

22/9- 15h30- Carreata
das Rosas saindo da Igreja
São Bento ( Bairro Gaivota).
22 a 30/9- 19h30- Novena de Santa Terezinha.
(Exceto domingo: 19h).
1/10- Festa de Santa
Terezinha.
9h- Missa.
19h30- Missa com procissão e bolo comunitário.
End.: Rua Oscar Pereira
da Silva, 168. Belas Artes.
Tel.: 3426- 3211.

Convento Nossa Senhora do Carmo

22 a 30/9- Novena de
Santa Terezinha.
De 2ª a 6ª- feira: 7h30/
12h30/ 18h.
Sábado: 7h30/ 17h.
Domingo: 8h/ 11h/ 18h.
1/10- 18h- Missa solene
e festa de Santa Terezinha.

cretaria R$ 25,00. (Crianças
até 7 anos, não pagam).
Paróquia Santa Rosa de Lima
28/9- 20h30- Baile da
Primavera.
Convites R$ 15,00.

Paróquia São Jorge Mártir
12/9- 15h- Bingo da Primavera. Convites R$ 15,00.
Tel.: 3236-3528.

Paróquia Nossa Senhora das
Graças-Guarujá\VC
29/9- 14h- Gincana bíblica com crianças e adolescentes.
Rua Padre Anchieta, 107
- Vicente de Carvalho

3301-7303.
Paróquia Nossa Senhora das
Graças/ SV
29/9- 8h/ 10h/ 18h30 –
Missas solenes pelo Dia da
Bíblia.
Nossa Senhora da Lapa -

15/9- 14h- Chá Bingo – Convites R$ 8,00.
São Judas Tadeu\CB
21/9- 20h- 26ª Noite
Portuguesa (Capela Nossa
Senhora Aparecida, Jardim
Caraguatá) Convites na se-

Senhor Bom Jesus-Guarujá
15 a 20/9- Semana de
Estudo Bíblico.
15/9- 8h às 15h- Local:
Igreja São João Batista- R.
São João Batista, 85 – Morrinhos II.
16 a 20/9- 20h às 21h30Local: Igreja Matriz Senhor
Bom Jesus – R. Heleno Correia de Lima, 365 – Vila
Zilda.

Paróquia São João Batista em Peruíbe realiza I Retiro para Mulheres
Acontece nos dias 28 e 29
de setembro o 1º Retiro para
Mulheres, na paróquia São
João Batista de Peruíbe. Quem
conduzirá o encontro será a
Equipe do Ministério de Cura
e Libertação da Diocese de São
João da Boa Vista. O tema do
encontro é: “Combati o bom
combate”.
O evento terá início às 20h
do dia 28, terminando às 22h e
retornando no dia seguinte às
8h. Mulheres de outras cidades
terão acomodação para passar a
noite. Todas as moças acima de
13 anos, podem participar, porém é necessário fazer inscrição
para que possam organizar as
refeições e acomodações.
Segundo o pároco da São

João Batista, padre Marco
Antônio Rossi, “este é um
encontro de cura e libertação
para famílias. Num primeiro
momento será para mulheres,
num segundo momento será
para os homens, depois para
os casais e por fim com jovens
e adolescentes. O objetivo é
aproximar as famílias da Igreja, fazendo com que possam
assumir a vida missionária e
pastoral na comunidade”.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas na secretaria paroquial, pelo
telefone (13) 3455-1491, ou no
endereço Praça Mons. Lino dos
Passos, 52, Centro, Peruíbe. A
taxa de R$ 10,00 pode ser paga
no dia do encontro ou deposita-

da na conta da paróquia:
Caixa Econômica Federal
- Paróquia São João Batista Agência 1438 Conta: 194-4.

Mesmo que o pagamento
seja feito mediante depósito, é
essencial ligar na secretaria para
inscrição.

Vem aí o Festival de Música Vocacional da Praia Grande!
Seguem até o dia 21 de
setembro as inscrições para
o I Festival Jovem de Música Vocacional em Praia
Grande, promovido pela
Paróquia Santo Antônio.
O Festival acontece no
dia 26 de outubro, às 15h,
no Auditório do Teatro Municipal Serafim Gonzalez
(Palácio das Artes). O objetivo do evento é promover
a interação cultural entre
as comunidades jovens,
ampliar o repertório de músicas católicas e trazer uma
reflexão sobre a vocação.
O gênero e rítmo das
canções são livres, porém,
a letra deve ter cunho vocacional, respondendo ao
tema do Festival “Ide, Fazei
discípulos entre todas as
Nações” e com o lema “Eis-
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É muito simples

Agenda social e religiosa das paróquias em setembro

Paróquia N. S. Aparecida
Durante os mês de setembro, os fiéis são convidados a levar as bíblias para
acompanhar a liturgia nas
celebrações.
7/9- 19h30- Celebração
especial pela Pátria.
22/9- 19h- Missa solene
pelo aniversário da paróquia.
Em seguida confraternização
com as família.
A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Santos
está com novos número de
telefone. Anote: (13) 33019846/ (13) 3302-0520/ Fax
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me Aqui, Envia-me”.
R EGULAMENTO
O regulamento pode ser
consultado no site http://
www.paroquiasantoantoniopg.com.br/, por onde
também devem ser feitas
as inscrições. Junto com a
ficha de inscrição deve ser
enviada a letra da canção
cifrada e também um arquivo de áudio que serão avaliados por uma Comissão
que escolherá 15 finalistas
para a apresentação do dia
26 de outubro.
Será cobrada uma taxa
de R$ 30,00 por música
que poderá ser apresentada
individualmente, em dupla
ou bandas.
P RÊMIOS
Os prêmios serão em di-

nheiro, sendo R$ 3.000,00
para o primeiro lugar, R$
2.000,00 para o segundo
lugar e R$ 1.000,00 para
o terceiro lugar, além de
R$ 300,00 para o melhor
intérprete masculino e feminino e melhor arranjo.

O UTRAS INFORMAÇÕES:
site: http://www.paroquiasantoantoniopg.com.
br/ / e-mail: pastoraldamusicapg@gmail.com / facebook: Pastoral da Música
e Liturgia Paróquia Santo
Antônio Praia Grande SP.

A vida costuma parecer
complicada aos olhos da
grande maioria das pessoas.
Quantas coisas a aprender,
quantos negócios a resolver,
quantos problemas, quantos
perigos a nos surpreender!
Ao mesmo tempo, quão
pouco nos conhecemos, a
ponto de podermos confessar
que o ser humano é realmente um mistério! Desde pequenos estamos envolvidos
com inﬁnidade de situações,
sempre novas a cada dia,
erigindo-se como ﬂoresta de
enigmas a decifrar.
Já no antigo Egito se falava
da lenda da Esﬁnge, monstro
com cabeça de gente, mas corpo de leão, que se apresentava
de surpresa aos viajantes com
o desaﬁo: “Decifra-me ou te
devoro!!!” O enigma era o
seguinte: “O que é que quando pequeno anda de quatro,
quando cresce anda de dois
e, mais tarde, anda de três?”
A resposta a ser dada era o
Ser Humano, que começa
engatinhando, ao crescer anda
sobre dois pés e, na velhice,
apoia-se numa terceira perna,
uma bengala. Tão simples a
resposta, mas com o susto os
viajantes ﬁcavam perplexos e
eram devorados.
Diante do “monstro” ﬁctício da complexidade da
vida, precisamos sempre
pronta a resposta da Sabedoria. Assustamo-nos com a
multidão de compromissos,
com a frequência das confusões, com a insistência dos
problemas. Problemas de
relacionamento, problemas
financeiros, problemas na
proﬁssão, problemas de saúde. Numa palavra: o grande
problema do SENTIDO. Que
sentido tem tudo isso que nos
acontece, que sentido tem a
própria vida? Responde de
modo chocante o autor do

livro do Eclesiastes: “Vaidade
das vaidades, tudo é vaidade!
Que proveito tira o homem
de todo o trabalho com que
se afadiga debaixo do sol?”
(Ecles 1, 2-3).
Paulo, escrevendo aos
Colossenses, aponta para
o sentido e para a simpliﬁcação da vida. Segundo ele,
os convertidos e batizados
vivem a vida nova do Cristo
ressuscitado, enxertados
no Corpo de Cristo como as
varas na videira. Por isso, é
simples o signiﬁcado da vida:
“Se, pois, ressuscitastes com
Cristo, procurai as coisas
do alto, onde Cristo está à
direita de Deus. Pensai nas
coisas do alto, e não nas da
terra, pois morrestes (pelo
batismo), e a vossa vida está
escondida com Cristo em
Deus: quando Cristo, que é
a vossa vida, se manifestar,
então vós também com ele
sereis manifestados em glória
(Col 3, 1-4).
Na verdade, o olhar da Sabedoria reduz o emaranhado
dos problemas a uma única
e simples verdade. Por mais
complexa que possa parecer,
toda nossa vida tem como
sentido amar a Deus sobre
todas as coisas e amar (servir) ao próximo como a nós
mesmos, como Jesus fez. É
muito simples, mesmo!
Problemas existem, sem
dúvida, não precisamos ser
tidos como alienados para
nos dizer cristãos. Mas, também é verdade que Cristo,
“Luz do mundo” (Jo 8, 12),
vem a nosso encontro como
luz no fundo do túnel, para
nos garantir, como fez com
Marta, irmã de Lázaro: “Marta, Marta, tu te inquietas e
te agitas por muitas coisas;
no entanto, pouca coisa é
necessária, até mesmo uma
só!” (Lc 10, 41).

Conexão Santos-Israel
(Pe. Fernando Gross,
Paróquia N. S. do Rosário de Pompéia)

O Mês da Bíblia e o Ano Novo Judaico
Como Jesus e os Apóstolos
celebravam o Ano Novo? Eles
celebravam o Rosh Hashaná,
o começo do Ano. Um tempo
próprio para a reﬂexão e balanço da vida pessoal e com
Deus. Os judeus continuam
celebrando da mesma forma
o Ano Novo, lembrando o dia
em Deus criou o mundo, e no
seu calendário estão entrando neste mês de Setembro no
ano de 5774.
Na Bíblia é lembrado esse
início do ano como o dia do
Repouso Solene, como o dia
da Lembrança, quando tocavam o Shofar, instrumento
feito com chifre de carneiro.
Posteriormente, também
foi acrescentado à esta festa
a lembrança de um Dia do
Julgamento, quando Deus se
lembra de suas criaturas e segundo a tradição dos rabinos.
Todo Novo Ano é uma ocasião favorável para cada um

fazer um exame de consciência à luz dos valores contidos
na Bíblia. Todos aguardam o
julgamento diante do trono
de Deus para o próximo ano.
E o veredito ﬁnal é dado no
Dia do Perdão (Yom Kippur)
10 dias após o Ano Novo,
quando esperam todos terem
seus nomes inscritos no livro
da Vida para o próximo ano.
Neste Mês da Bíblia também podemos sempre deixar nos guiar melhor, assim
como ﬁzeram tantos homens
e mulheres de fé ao longo da
história da Salvação, segundo
a Palavra de Deus, um verdadeiro ensinamento que vem
de Deus, que faz conhecer
Deus e que conduz até Deus.
Bom mês da Bíblia para
todos e um feliz Ano Novo aos
irmãos judeus. Que o Deus de
nossos pais continue sempre
a abençoar o Povo de Israel
que Ele tanto ama.

12 Presença Diocesana

Geral

Formação para Coroinhas da Nossa
Sra. do Perpétuo Socorro\SV
Divulgação

Como parte do processo de formação permanente, foi realizada no dia 3 de
agosto, na Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, em São Vicente,
uma tarde de formação
para coroinhas e acólitos.
O ministério de música
Eterna Adoração fez a
animação do encontro que
contou com a formação
feita pelo diácono Mano-

el Simplício dos Santos,
em que foram abordados
temas do YOUCAT (Catecismo Jovem).
O pároco, pe. Alexander
Marques da Silva esteve
presente, incentivento a
formação dos jovens que
deve continuar. “Estamos
aqui para amar, acolher e
servir ao Senhor Jesus na
pessoa do irmão”, exortou
o padre Alexander.

Formação da Pastoral do Menor

Divulgação

Setembro/2013

Museu de Arte Sacra de Santos participa da “Primavera dos Museus”
O Museu de Arte Sacra de
Santos participa da 7ª edição
da Primavera dos Museus, de
24 a 29 de setembro, que traz
como tema: “Museus, memória e cultura afro-brasileira”.
A Exposição “FACE
AFRICANA: MÁSCARAS E
DEVOÇÕES” terá diversas
máscaras africanas e outras
peças de acervos referentes
às tradicionais devoções a
Nossa Senhora do Rosário,
São Benedito e Santo Antonio
de Categeró, além da recente
devoção a Santa Bakhita, a
santa africana.
“Com essa exposição, queremos dar a conhecer a coleção
de máscaras, valorizando a
cultura afro a partir do acervo
do museu bem como mostrar
a devoção católica cultuada
pelo povo africano no Brasil,
através da antiga devoção a
Nossa Senhora do Rosário,
São Benedito e Santo Antônio
de Categeró e da recente devoção a Santa Bakhita, santa
africana, canonizada no ano
2000”, explica Ana Cristina
Pazini Requejo, coordenador
do Museu.
Durante a Semana haverá ainda apresentações de
Capoeira, como forma de
incentivar e divulgar essa
forma de arte, desenvolvida
no Brasil por descendentes

de escravos africanos.
PROGRAMAÇÃO
24/9 - 3ª Feira – Abertura
da Exposição
25/9 - 4ª Feira – Oficina
de Leitura – Lendas Africanas (Escolas Públicas)
26/9 - 5ª Feira – Devo-

ções Populares
27/9 - 6ª Feira – Oficina
de Leitura – Lendas Africanas (Escolas Públicas)
28/9 - Sábado – Exibição
do Filme “Devoção” de Sergio Sanz – Rio Filme em
2 sessões as 10h30 e às 15

Exposição sobre Dom David Picão
Prossegue até o dia 30 de
setembro, a Exposição “Dom
David Picão - Feito tudo para
Todos” no Museu de Arte
Sacra de Santos. A exposição é uma homenagem aos
cincoenta anos da chegada
de Dom David à Diocese
de Santos (em 22 de junho
de 1963), quando assumiu
como Bispo Coadjutor com
Direito à sucessão de D. Idílio José Soares. Dom David
tomou posse como 4º Bispo
Diocesano de Santos, após
renúncia de Dom Idílio, em
13 de dezembro de 1966.
A Exposição “Dom David
Picão - Feito Tudo Para Todos” apresenta parte do rico
acervo material e intelectual
que pertenceu a Dom David
Picão, e que registra sua

trajetória familiar, sua vida
de seminarista, sacerdote,
bispo de S. João da Boa Vista
e toda sua atividade pastoral
na Diocese de Santos, como
participante do Concílio Vaticano II (1962-1965), na
criação de novas paróquias,
dioceses, atividades no Brasil
e no Exterior.

horas.
29/9 Domingo – Apresentação do Grupo de Capoeira
da Vila Progresso – Contra
- Mestre Chininha
O MASS - Museu de Arte
Sacra de Santos - funciona
de terça a domingo das 10h
às às 17h. Ingressos: R$ 5,00
(crianças até 6 anos não paga,
idosos acima de 65 anos e estudante pagam meia entrada.
End.: Antigo Mosteiro
de São Bento – Rua Santa
Joana D’arc, 795 – Morro do
São Bento – Santos/SP Cep:
11082-460
Tel: +55.13.3219-1111 – email: contato@mass.org.br

Setor Mobilidade Humana da CNBB realiza V Encontro Nacional

Fotos Chico Surian

A coordenadora nacional da Pastoral do Menor Marilene Cruz entrega ao coordenador da Diocese de Santos,
Edmir Nascimento, o certificado pela participação no
curso de formação promovido pela Pastoral do Menor
Nacional, em Minas Gerais. No evento foi discutido o
SINASE e o Plano Decenal, analisando a possibilidade
de inseri-los no Plano Plurianual.

Festival de futebol da Pantokrator

Divulgação

“Tudo quanto fizerdes
por palavra ou por obra,
fazei-o em nome do Senhor
Jesus, dando por ele graças
a Deus Pai”. O trecho tirado
da Carta aos Colossenses
foi tema do 2º Festival
Pantokrator de Futsal, realizado no dia 18 de agosto,
em Santos.
Além da Comunidade
Pantokrator de Santos,
o Festival contou com a
participação de equipes
de paróquias de toda a
Diocese, além de outros
grupos de jovens.
O campeão da competição foi o time da capela
Cristo Rei, de Praia Grande, que enfrentou a equipe
da Sociedade São Vicente
de Paulo, do Guarujá, na

final.
O Festival foi uma oportunidade de confraternização entre as comunidades
e também de praticar a solidariedade, pois os fundos
e alimentos arrecadados
foram revertidos para as
obras da Comunidade Pantokrator de Santos.
“O carisma de nossa
Comunidade envolve a
Santidade Comum, nas
pequenas coisas. Por isso,
utilizamos o futebol, onde
exprimentamos que é
possível dar um testemunho autêntico da fé
também na prática de
esportes”, declarou Felipe
Santos, discípulo da Pantokrator e organizador do
evento.

Representantes das pastorais que integram o Setor
Mobilidade Humana da CNBB
estiveram reunidos em Santos
(SP), nos dias 15 a 17 de agosto
para o V Encontro Nacional. O
objetivo do evento foi fortalecer a articulação, a partilha, e
estimular o avanço e a resposta
de cada pastoral frente aos
novos desafios.
Participaram do encontro
25 pessoas, entre coordenadores e agentes das seguintes
pastorais: Nipo-brasileira, Itinerantes, Apostolado do Mar,
Pastoral Rodoviária, Refugiados, Migrantes, Missão Católica Polonesa e Estudantes
Internacionais. Estimulando
a dimensão missionária do Encontro, estiveram presentes:
dom José Luiz Salles, Bispo
referencial do Setor; dom
Tarcísio Scaramussa, bispo
referencial do Setor de Educação da CNBB; dom Julio Endi
Akamine, que acompanha a
Pastoral Nipo-Brasileira; dom
Jacyr F. Braido, Bispo de Santos (SP), e o Assessor Nacional
do Setor, pe. Sidnei Marco
Dornelas, da Congregação dos
Missionários Scalabrinianos.
“A opção de realizar o encontro em Santos foi uma
decisão pastoral, ou seja, o
próprio Setor da Mobilidade
Humana desejava vivenciar
e dar oportunidade a todos
os participantes de conhecer
de perto a prática pastoral do
Apostolado do Mar na região”,
explica irmã Claudina Scapini,
secretária executiva do Setor.
Os encontros anteriores foram realizados em Brasília. O
Apostolado do Mar, em Santos, é realizado pelos missionários Scalabrinianos junto à
Missão Stella Maris há mais de
30 anos e atende os marítimos
que trabalham nos navios que
chegam ao Porto de Santos.
Outro trabalho que também chamou a atenção foi
a Pastoral Rodoviária, com

Participantes do encontro junto ao caminhão-capela da Pastoral Rodoviária
a presença do caminhão-capela do padre Migual Staron,
da Congregação dos Padres
Vicentinos. Na sexta-feira
pela manhã, os participantes
celebraram a Santa Missa
junto ao caminhão-capela, a
exemplo do que é feito pela
Pastoral Rodoviária nas estradas pelo Brasil afora.
Os participantes também
realizaram uma visita ao
Porto de Santos. “Foi uma
oportunidade de conhecer
um pouco mais de perto sua
estrutura, especialmente
porque ali foi possível observar e perceber a dimensão
do maior porto da América
Latina e também o quanto é
desafiador desenvolver nesse
contexto a ação pastoral”,
avalia Dom José Luiz Salles.
Os participantes destacaram alguns pontos em comum
às diferentes pastorais e que,
ao mesmo tempo constituem
grandes desafios: a valorização
da pessoa humana e o respeito

Na Missão Stella Maris e o trabalho junto aos marítimos
à dignidade; a denúncia das
violações de direitos nos diversos campos da mobilidade
humana; a importância de
tomar consciência e colaborar
com a autonomia e protagonismo das pessoas envolvidas
pelas pastorais.
Também debateram sobre a
incidência das políticas públicas
e o monitoramento de sua execução, e a presença samaritana
da Igreja nessas realidades.

Outro assunto abordado
foi o tráfico de pessoas no
contexto da Campanha da Fraternidade de 2014. Ao final do
evento, as pastorais assumiram o compromisso junto às
pessoas em mobilidade, e recordaram as palavras do Papa
Francisco, em sua Homilia na
visita a Lampedusa, na Itália:
“A Igreja está ao vosso lado na
busca de uma vida mais digna
para vós e vossas famílias”.

