Santos se prepara para a festa da
Padroeira

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

DOM JACYR
FRANCISCO
BRAIDO
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Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, chega a Santos
para assumir o seu ofício de bispo coadjutor
Lu Corrêa/Chico Surian

MASS na
Primavera
de Museus
Leandro Ayres/MASS

Dom Tarcísio visita a redação do
Jornal Presença Diocesana no dia
21 de julho. Na foto, Pe. Francisco
Greco, coordenador Diocesano
de Pastoral, apresenta um mapa
FRP D FRQ¿JXUDomR GH DOJXPDV
SDUyTXLDV GD 5HJLmR 6 9LFHQWH
pequena parte das 47 paróquias
que fazem parte da Diocese, e que
estão sendo produzidos pela Assessoria de Comunicação.

No dia 13 de setembro Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, toma
posse no ofício de Bispo Coadjutor da Diocese de Santos,
passando a colaborar com Dom Jacyr Braido na condução
da vida eclesial das comunidades católicas espalhadas pelas
nove cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista
(área de abrangência da Diocese).
Na foto ao lado, Dom Tarcísio encontrou-se com os padres
do Conselho Diocesano de Pastoral, no dia 21 de julho, para
começar a ‘tomar pé’ da nossa realidade diocesana, como
menciona em sua mensagem à Pág. 12: “Desejo colaborar
com Dom Jacyr Braido e com todo o presbitério na animação pastoral da Diocese de Santos. E já estou procurando
conhecer melhor a realidade desta diocese, que será minha
nova casa e família... Permitam-me relembrar tudo isso,
também para pedir ao povo da Igreja de Santos que me
sustente com suas orações e me ajude a realizar esta missão.
Eu quero também acolher todos os dons e manifestações
que o Espírito Santo de Deus derrama constantemente na
FRPXQLGDGHHHPFDGDXPGRVEDWL]DGRVQRV¿pLVOHLJRV
nos ministros ordenados, nos consagrados, não deixando
faltar nada à sua Igreja.”

Em sintonia com
os demais museus do
Brasil, o Museu de
Arte Sacra de Santos (MASS) participa
da 8ª Primavera de
Museus que acontece
entre os dias 23 e 28
de setembro.
O intuito é sensibilizar a comunidade
sobre a importância
do Museu e contribuir para a promoção
da cultura local.
P. 5

Programação
das festas de
setembro

P. 3 E 12

Cubatão celebra Padroeira
Isaque Martins

N. Sra. do Monte Serrat
400 anos de um milagre que se perpetua em Santos
Chico Surian

0LVVDFDPSDOUHXQLXPDLVGHGH]PLO¿pLVSDUDKRPHQDJHDU
N. Sra. da Lapa, numa festa que mobilizou as três paróquias

P. 7

Confira a programação das festas de
N. Sra. das Dores,
Santa Cruz e já as festas de S. Francisco de
Assis e S. Benedito.
P. 11

CNBB promove Confira
debate com os Cartilha para
Presidenciáveis as Eleições
P. 2

P. 10

)LpLVGHWRGDVDVFLGDGHVGD%DL[DGD6DQWLVWDDFRUUHPj
&DWHGUDOSDUDKRPHQDJHDU1RVVD6HQKRUDGR0RQWH6HUUDW
de modo especial neste tempo em que se celebra a Padroeira
GH6DQWRV DWp 7LGDFRPRD0mH3URWHWRUDGHVGHR
LQtFLRGHVXDGHYRomRRV¿pLVUHQRYDPVXDIpHSHGHPD
SUHVHQoDGH0DULDHPVXDVYLGDVWRGRVRVGLDV

P. 7
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16/9 - CNBB vai promover debate eleitoral. Evento
será televisionado pelas tvs e rádios católicas

Seminário aborda organizações
religiosas e o Estado laico
"Organizações religiosas e o Estado laico: conWULEXLo}HVHGHVD¿RV(VWH
é o tema do 3º Seminário
Relações Estado e Sociedade, que ocorrerá nos
dias 1º e 2 de setembro, no
Instituto São Boaventura,
em Brasília (DF). Trata-se de uma iniciativa do
Coletivo Inter-Religioso
para a Relação Estado e
Sociedade e que reunirá
lideranças convidadas pela
organização.
Dois paineis marcam o
Seminário: "Visão internacional do Estado laico e sua
percepção no Brasil", com a
presença do bispo auxiliar
e secretário geral da CNBB,
dom Leonardo Steiner, e
do professor Silvio Fauto
Gil Filho; e "Estado laico
e organizações religiosas
entre o discurso e a prática", com assessoria do juiz
Roberto Arriada Lorea e da
representante do Instituto
de Estudos da Religião
(ISER), Cristina Vital.
O seminário tem como
objetivos fazer memória do
processo de elaboração do
Marco Regulatório para as
Organizações da Sociedade
Civil, aperfeiçoar as propostas das Organizações
Religiosas para o marco legal e analisar a atuação das

Organizações Religiosas.
COLETIVO INTERRELIGIOSO
$¿QDOLGDGHGRFROHWLYR
inter-religioso é atuar de
forma organizada, com
identidade própria, na relação cooperativa entre religiões e Estado; no diálogo
e articulação permanente
entre as instituições religiosas e o Governo, bem
como com outros grupos já
constituídos e que atuam
na melhoria do ambiente
regulatório por um Estado
de Direitos. O caráter inter-religioso e ecumênico é
uma das características
importantes para os representantes das instituições
congregadas neste coletivo.
Contato: www.interreligioso.org.br ou pelo
e-mail: coletivointerreligioso@gmail.com

Grupos discutem Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da Igreja
O Conselho Episcopal
Pastoral (Consep), assessores e representantes das
pastorais e organismos
vinculados à Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) reuniram-se, na tarde do dia 26/8,
em grupos de estudo para
fazer considerações sobre
as Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil (DGAE)
referentes ao período de
2011 a 2015. Trata-se de
um processo de avaliação
e, ao mesmo tempo, de
atualização das DGAE para
o próximo triênio.
Os grupos estudaram o
capítulo 2 das Diretrizes,
intitulado Marcas do Nosso
Tempo. Essa parte do texto
fala sobre as mudanças de
época e os seus desafios
para a Igreja e a sociedade.
Os grupos sugeriram mudanças ao texto de acordo
com a realidade atual.
As DGAE foram aprovadas na 49ª Assembleia
Geral da CNBB, em maio
de 2011. Elas apontam cinco
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Panorama

urgências para a Igreja no
Brasil (A Igreja em estado
permanente de missão;
Igreja: casa de iniciação
cristã; Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da
pastoral; Igreja: comunidade de comunidades; Igreja
a serviço da vida plena para
todos). As DGAE também
propõem caminhos de enfrentamento e indicações
para que estas urgências
sejam concretizadas nos
planejamentos das Igrejas
Particulares.
Nesta quarta-feira, o
Consep terá um momento
GHUHÀH[mRVREUHGDH[RU
tação apostólica, Evangelli
Gaudium, e os discursos
do papa Francisco ao Episcopado Brasileiro e aos
dirigentes do Conselho
Episcopal Latino Americano (Celam). A assessoria
ficará por conta do do
padre Mário de França Miranda, doutor em Teologia
e professor da Pontifícia
Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
(fonte: cnbb.org.br)

ECUMENISMO

Encontro Ecumênico do
Regional Sul 1/CNBB
Divulgação

Brasília (RV) - O arcebispo de Aparecida (SP) e
Presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Cardeal Raymundo Damasceno Assis, fará
a abertura do debate com
presidenciáveis, no dia 16 de
setembro, no Santuário Nacional de Aparecida, a partir
das 21h30.
O evento será transmitido
por oito emissoras de inspiração católica, 230 rádios
e portais católicos, com a
proposta de atingir o maior
número de eleitores.
De acordo com Dom
Damasceno, o debate promovido pela CNBB quer
proporcionar aos eleitores
a oportunidade de conhecer
melhor os candidatos que
concorrem à Presidência do
Brasil nas eleições do dia 5
de outubro.
“Desejamos que o nosso
eleitor exerça seu direito de
cidadania com liberdade, responsabilidade e consciência,
pensando no bem do país, a
partir do conhecimento das
propostas que os candidatos
irão apresentar. Desta forma,
o debate oferecerá elementos para que o eleitor possa
discernir em quem vai votar,
não apenas pensando em
seus benefícios pessoais, mas
no bem comum”, explicou o
Presidente da CNBB.

O DEBATE
Para esta segunda edição
do debate foram convidados os candidatos Aécio Neves (PSDB), Dilma Rousseff
(PT), Marina Silva (Rede),
Eduardo Jorge (PV), Eymael (PSDC), Luciana Genro
(PSOL) e pastor Everaldo
(PSC). No primeiro bloco, os
convidados irão responder
a uma única pergunta elaborada pela presidência da
CNBB, em ordem definida
por sorteio na presença dos
representantes dos partidos.
Cada candidato terá dois
minutos para resposta.
No segundo bloco, os
candidatos vão responder
perguntas propostas pelos
bispos indicados pela CNBB,
abordando temas como saúde,
educação, habitação, reforma
agrária, reforma política e lei
do aborto. No terceiro bloco,
os candidatos irão responder
a perguntas de jornalistas das
mídias católicas. O quarto
bloco será de embate entre
os postulantes à presidência.
O último bloco será dedicado
às considerações finais dos
convidados.
O debate terá duração de
duas horas, com plateia de
até 8 mil pessoas, composta
por 350 bispos convidados,
além de padres e presença
de autoridades. A mediação
será realizada pelo jornalista

Mensagem da CNBB para as Eleições 2014
1. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entende que é
responsabilidade de todo
cidadão, participar, conscientemente, da escolha de
seus representantes. Para
os cristãos tal escolha deve
ser iluminada pela fé e pelo
amor cristãos, os quais exigem a universalização do
acesso às condições necessárias para a vida digna de
¿OKRVGH'HXV
Afinal, “ninguém pode
exigir-nos que releguemos
a religião para a intimidade
secreta das pessoas, sem
TXDOTXHULQÀXrQFLDQDYLGD
social e nacional, sem nos

e Diretor-geral da TV Aparecida, Padre Josafá de Jesus
Moraes. O programa chegará
a mais de 70 milhões de eleitores em sinal aberto.

preocupar com a saúde das
instituições da sociedade
civil, sem nos pronunciar
sobre os acontecimentos
que interessam aos cidadãos. Uma fé autêntica –
que nunca é cómoda nem
individualista – comporta
sempre um profundo desejo
de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra
um pouco melhor depois da
nossa passagem por ela”
(confira a íntegra
da Mensagem da CNBB
para as Eleições 20014,
no site cnbb.org.br/
link “eleições”, canto direito superior da
tela).

(Com informações do
Portal A12 - Texto proveniente da página http://
pt.radiovaticana.va/
news/2014)

CNBB prepara curso de
atualização para presbíteros

Curso de formação para
músicos litúrgicos

A Comissão Episcopal
Pastoral para os Ministérios
Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) prepara um curso
de atualização para presbíteros. Segundo o arcebispo de
Palmas (TO) e presidente da
Comissão, dom Pedro Brito
Guimarães, a ideia surgiu a
partir dos debates e encontros com o clero.
"A gente sente que a missão sobrecarrega muito o
VDFHUGRWH(OH¿FDVHPWHPSR
de ler, se atualizar. Existem
tantas coisas novas que surgem, que podem agregar
valor no ministério do padre,
para estar de acordo com a
atualidade, com as marcas
do tempo atual", explica dom
Pedro.
A proposta foi aprovada
por unanimidade durante a
última assembleia geral da
CNBB, ocorrida em maio
deste ano, em Aparecida.
Os organizadores decidem,
agora, a grade curricular e os
professores que ministrarão
as aulas.
O curso oferecerá 60 vagas. Esta primeira edição
acontecerá, de 5 a 25 de janeiro, no Retiro Casa das Rosas,
em Cachoeira do Campo

Estão abertas as inscrições para a próxima etapa do
CELMU (Curso Ecumênico
de Formação e Atualização
Litúrgico-Musical). O curso
visa formar e atualizar pessoas que trabalham com música
e liturgia e necessitam de
um suporte teórico-musical
e litúrgico.
Será de 5 a 15 de janeiro de 2015, na Faculdade de Teologia Nossa
Senhora da Assunção da
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
(PUC), localizado no Campus Ipiranga, à Av. Nazaré,
993 CEP 04263-100 São
Paulo/SP. Cada participante
é responsável pela hospedagem e alimentação e as aulas
acontecem nos períodos da
manhã e tarde. O curso completo é de três etapas, sempre
no mês de janeiro.
O CELMU é promovido
por nove entidades, entre
elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), e é oferecido para:
compositores, letristas, animadores de canto, regentes
e instrumentistas que estejam engajados no ministério
litúgico-musical e que garantam o efeito multiplicador
no processo de formação em
suas comunidades e dioceses.
DISCIPLINAS OFERECIDAS
As disciplinas oferecidas
no decorrer do curso são:
canto coral, canto gregoriano, ecumenismo, educação
musical, harmonia e contraponto, história da música
na liturgia cristã, iniciação
musical (metodologia para o

(MG). Mas a ideia é que cada
ano a iniciativa aconteça em
uma região diferente, com
o apoio das dioceses locais.
O curso será voltado apenas
para sacerdotes que, de preferência, tenham entre 10 e
25 anos de ordenados.
(fonte: cnbb.org.br)

Formação do
Regional Sul1
De 22 a 25 de Setembro
próximo acontece o Encontro
de Formação de Presbíteros
do Regional Sul 1, com o
tema “Comunicação da Fé na
Cultura Pós-Moderna”.
Assessor: Professor Dr.
Pe. Paulo Sérgio Lopes Gonçalves.

Curso capacita Assessores Juvenis
A primeira etapa do Curso
de Capacitação de Assessores de
Grupos Juvenis, na modalidade
a distância, teve início no dia 1º
de setembro, com a proposta de
preparar agentes que atuam em
atividades com a juventude nas
dioceses. O curso é organizado
pela Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB
e terá duração de três meses. A
primeira etapa é realizada em
setembro, outubro e novembro,
por meio do método de Ensino

a Distância (EAD), com conteúdos postados no site dos Jovens
Conectados.
Já a segunda fase da formação ocorrerá em janeiro
de 2015, durante sete dias,
em Brasília (DF). Por meio
de seminários, serão abordadas diferentes temáticas,
entre elas vocação, espiritualidade, afetividade e sexualidade, projeto pessoal de
vida, Palavra de Deus, mídia,
cidadania.

cnbb

ensino), liturgia e pastoral da
música litúrgica, percepção
musical, prática instrumental, prosódia, regência, religiosidade popular e liturgia,
técnica vocal e teoria musical.
A prática comprova que
grande parte da participação da assembleia nas ações
litúrgicas é assegurada pela
música. A música litúrgica
facilita a compreensão e
acolhida da palavra de Deus,
atinge mais profundamente
a pessoa na sua totalidade,
expressa com mais força a fé
da comunidade orante, cria
maior união entre os irmãos,
possibilita um mergulho no
mistério celebrado.
Contudo, deve ser “boa
música” e que seja bem executada, tanto aquelas partes
próprias de toda a assembléia
litúrgica, quanto as partes
que podem ser assumidas
por solistas, ou grupo de
cantores.
Assim, naquelas Igrejas
onde, por um motivo ou
outro houve um enfraquecimento ou descuido na formação musical, certamente, são
percebidas muitas lacunas e
GL¿FXOGDGHVGXUDQWHDVFHOH
brações litúrgicas.
Todos sentem a urgência
desta formação litúrgico-musical, não só dos ministros
da música (cantores, instrumentistas, compositores)
como também de todo o povo
celebrante.
Informações e inscrições:
(11) 3885-5025, em horário comercial / site www.
celmu.com.br / email: secretaria@celmu.com.br

Acesse:
facebook.com/diocesedesantos

Representantes da Diocese de Santos
A Comissão Diocesana
para o Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso – CODEDIR esteve presente no
XIX Encontro Ecumênico
do Regional Sul1/CNBB,
realizado em Campos do
Jordão, nos dias 22, 23 e
24 agosto.
Com o tema “A Fé Cristã: base para o Ecumenismo”, o Encontro reuniu
representantes de todo o
Estado de São Paulo, que
discutiram as perspectivas
HGHVD¿RVSDUDRWUDEDOKR
ecumênico, assim como, as

alternativas para aprofundar a sua Espiritualidade.
Coordenado pelo
Con. José Bizon, contou
com a participação de D.
Francisco Biasin, Bispo
de Volta Redonda/RJ e
Presidente da Comissão
para o Ecumenismo e o
Diálogo Inter-Religioso
da CNBB.
A Diocese de Santos
ficou responsável pelo
Devocional do domingo
pela manhã, dirigido pelo
Assessor da CODEDIR,
Diác. Ernesto Bechelli.

EXPEDIENTE
Presença Diocesana é o informativo oficial da Diocese de Santos,
lançado em setembro de 2001
Bispo diocesano:
D. Jacyr Francisco Braido, CS
Diretor:
Pe. Eniroque Ballerini
Conselho Editorial
Pe. Antonio Alberto Finotti
Pe. Eniroque Ballerini
Pe. Francisco Greco
Pe. Emerson R. de Lima,CMPS

Diác. José Pascon
Odílio Rodrigues Filho
Vera Regina G. Roman Torres
Jornalista responsável:
Guadalupe Corrêa Mota
DRT 30.847/SP
Projeto Gráfico e
Editoração: Francisco Surian
Estagiário: Deborah Regina
Figueiredo/UniSantos
Serviços de Notícias:
CNBB, CNBBSUL1, AnotE,
CatolicaNet, Adital,
Notícias Eclesias,
Zenit, ACI Digital
Tiragem: 40 mil exemplares

Impressão: Gráfica Diário
do Grande ABC.
Distribuição: Presença Diocesana
é distribuído gratuitamente em
todas as paróquias e comunidades da Diocese de Santos, nos
seguintes municípios: Santos,
São Vicente, Cubatão, Guarujá,
Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Bertioga e Peruíbe.
Os artigos assinados são de
responsabilidade exclusiva
de seus autores e não refletem,
necessariamente, a orientação
editorial deste Jornal.

Presença Diocesana
Tel/Fax: (13)3228-8881
Cúria Diocesana
(13)3228-8888
Fax: (13)3224-3101
Centro de Pastoral
“Pe. Lúcio Floro”
(13) 3228-8882
Seminário S. José
(13) 3258-6868
Endereço para correspondência:
Presença Diocesana
Av. Cons.Rodrigues Alves, 254
11015-200 - Santos-SP.
O Jornal reserva-se o direito de não
publicar cartas que estejam com
nomes ou endereços incompletos.


































VOZ

DO

3

Presença Diocesana

Com a palavra
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“Na Profissão de Fé afirmamos que a Igreja é ‘una’ e ‘santa’”
(AUDIÊNCIA GERAL Praça de São Pedro, Quarta-feira, 27 de Agosto de 2014)
Prezados irmãos e
irmãs, bom dia,
Cada vez que renovamos
DQRVVDSUR¿VVmRGHIpUHFL
WDQGRR©&UHGRªD¿UPDPRV
TXHD,JUHMDp©XQDªH©VDQ
WDªeXQDSRUTXHWHPDVXD
RULJHP HP 'HXV 7ULQGDGH
PLVWpULR GH XQLGDGH H GH
FRPXQKmR FRPSOHWDV $OpP
GLVVR D ,JUHMD p VDQWD SRU
TXH HVWi IXQGDGD HP -HVXV
&ULVWR DQLPDGD SHOR VHX
(VStULWR6DQWRFKHLDGRVHX
DPRUHGDVXDVDOYDomR0DV
DR PHVPR WHPSR p VDQWD
H FRPSRVWD GH SHFDGRUHV
WRGRV QyV SHFDGRUHV TXH
ID]HPRVDH[SHULrQFLDGLiULD
GDV QRVVDV IUDJLOLGDGHV H
PLVpULDV (QWmR HVWD Ip TXH
SURIHVVDPRV LPSHOHQRV j
FRQYHUVmR D WHU D FRUDJHP
GH YLYHU TXRWLGLDQDPHQWH D
XQLGDGH H D VDQWLGDGH H VH
QmR YLYHPRV XQLGRV VH QmR
VRPRVVDQWRVpSRUTXHQmR
VRPRV¿pLVD-HVXV
0DV (OH -HVXV QmR QRV
GHL[D VyV QmR DEDQGRQD D
VXD ,JUHMD (OH FDPLQKD DR
QRVVRODGR(OHFRPSUHHQGH
QRV(QWHQGHDVQRVVDVGHEL
OLGDGHVHRVQRVVRVSHFDGRV
HSHUGRDQRVWRGDVDVYH]HV
TXH QRV GHL[DPRV SHUGRDU
(VWi VHPSUH DR QRVVR ODGR
DMXGDQGRQRV D VHU PHQRV
SHFDGRUHV H PDLV VDQWRV
PDLVXQLGRV
2SULPHLURFRQIRUWRYHP
QRVGDFRQVWDWDomRTXH-H
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VXVUH]RXPXLWRSHODXQLGDGH
GRV GLVFtSXORV 7UDWDVH GD
SUHFHGD~OWLPD&HLDQDTXDO
-HVXVSHGLXLQVLVWHQWHPHQWH
©3DLTXHHOHVVHMDPXPVyª
5H]RX SHOD XQLGDGH H IrOR
SUHFLVDPHQWH QD LPLQrQFLD
GD 3DL[mR TXDQGR HVWDYD
SUHVWHVDRIHUHFHUDVXDYLGD
LQWHLUDSRUQyV
eRTXHVRPRVFRQYLGDGRV
D UHOHU H PHGLWDU FRQWLQX
DPHQWH QXPD GDV SiJLQDV
PDLV LQWHQVDV H FRPRYHGR
UDVGR(YDQJHOKRGH-RmRR
FDStWXOR FIYY 
&RPR p ERP VDEHU TXH
R 6HQKRU XP SRXFR DQWHV
GH PRUUHU QmR VH SUHRFX
SRX FRQVLJR PHVPR PDV
pensou em nós! E no seu
GLiORJR LQWHQVR FRP R 3DL
RURXSUHFLVDPHQWHSDUDTXH
SXGpVVHPRV VHU XP Vy FRP
(OH H HQWUH QyV (LV FRP
HVWDV SDODYUDV -HVXV IH]VH
QRVVR LQWHUFHVVRU MXQWR GR
3DLD¿PGHTXHWDPEpPQyV
SXGpVVHPRVHQWUDUQDSOHQD
FRPXQKmRGHDPRUFRP(OH
DR PHVPR WHPSR FRQ¿DDV
D QyV FRPR VHX WHVWDPHQWR
HVSLULWXDO SDUD TXH D XQL
GDGH SRVVD WRUQDUVH FDGD
YH]PDVDQRWDGLVWLQWLYDGDV
QRVVDV FRPXQLGDGHV FULVWmV
H D UHVSRVWD PDLV ERQLWD D
quem quer que pergunte a
UD]mRGDQRVVDHVSHUDQoD FI
3G 
«Para que todos sejam um
VyDVVLPFRPR7X3DLHVWiV
HPPLPH(XHPWLSDUDTXH
WDPEpPHOHVHVWHMDPHPQyV
HRPXQGRFUHLDTXH7XPH
HQYLDVWHª -R $,JUH

MD SURFXURX GHVGH R LQtFLR
UHDOL]DU HVWH SURSyVLWR TXH
HVWiDSHLWRGH-HVXV2V$WRV
GRV$SyVWRORVUHFRUGDPQRV
TXH RV SULPHLURV FULVWmRV
VH GLVWLQJXLDP SHOR IDWR GH
WHUHP©XPVyFRUDomRHXPD
Vy DOPDª $FW    DOpP
GLVVRRDSyVWROR3DXORH[RU
WDYD DV VXDV FRPXQLGDGHV D
QmR VH HVTXHFHUHP GH TXH
FRQVWLWXHP ©XP Vy FRUSRª
&RU 1RHQWDQWRD
H[SHULrQFLD UHYHODQRV TXH
VH FRPHWHP PXLWRV SHFD
GRVFRQWUDDXQLGDGH(QmR
SHQVHPRV XQLFDPHQWH QRV
FLVPDVPDVWDPEpPQDVIDO
WDVPXLWRFRPXQVFRPHWLGDV
QDVQRVVDVFRPXQLGDGHVQRV
SHFDGRV ©SDURTXLDLVª QRV
SHFDGRVTXHVHFRPHWHPQDV
SDUyTXLDV
&RP HIHLWR jV YH]HV DV
QRVVDVSDUyTXLDVFKDPDGDV
DVHUOXJDUHVGHSDUWLOKDHGH
FRPXQKmR VmR WULVWHPHQWH
PDUFDGDV SRU LQYHMDV FL~
PHV DQWLSDWLDV ( DV ELV
ELOKRWLFHV HVWmR DR DOFDQFH
GH WRGRV 4XDQWDV LQWULJDV
KiQDVSDUyTXLDV,VWRQmRp
ERP 3RU H[HPSOR TXDQGR
DOJXpPpHOHLWRSUHVLGHQWHGH
XPD DVVRFLDomR WDJDUHODVH
FRQWUD HOH ( VH XPD RXWUD
SHVVRDpHOHLWDSUHVLGHQWHGD
FDWHTXHVHDVRXWUDVPH[HUL
FDPFRQWUDHOD0DVHVWDQmR
pD,JUHMD,VWRQmRVHGHYHID
]HUQmRGHYHPRVDJLUDVVLP
eQHFHVViULRSHGLUDR6HQKRU
D JUDoD GH QmR DJLU GHVWH
PRGR,VWRDFRQWHFHTXDQGR
DVSLUDPRVDRVSULPHLURVOX
JDUHV TXDQGR QRV SRPRV D

“Numa comunidade cristã, a divisão é um dos pecados
mais graves, porque
a torna sinal não da
obra de Deus, mas do
Diabo, o qual é por
GH¿QLomR DTXHOH TXH
separa, que arruína
os relacionamentos,
que insinua preconceitos...”
QyVPHVPRVQRFHQWURFRP
DVQRVVDVDPELo}HVSHVVRDLV
H FRP RV QRVVRV PRGRV GH
YHU D UHDOLGDGH TXDQGR MXO
JDPRV R SUy[LPR TXDQGR
REVHUYDPRV RV GHIHLWRV GRV
LUPmRV H QmR DV VXDV TXD
OLGDGHV TXDQGR DWULEXtPRV
PDLRU LPSRUWkQFLD DR TXH
QRVGLYLGHGRTXHjTXLORTXH
QRVLUPDQD
&HUWDYH]QDPLQKD'LR
FHVH SUHFHGHQWH RXYL XP
FRPHQWiULR LQWHUHVVDQWH H
ERQLWR )DODYDVH GH XPD
LGRVDTXHGXUDQWHDVXDYLGD
LQWHLUD WLQKD WUDEDOKDGR QD
SDUyTXLD XPD SHVVRD TXH
DFRQKHFLDEHPGLVVH©(VWD
PXOKHU QXQFD IDORX PDO GH
QLQJXpP QXQFD ELVELOKR
WRX H VRUULD VHPSUHª 8PD
PXOKHU FRPR HVWD SRGH VHU
FDQRQL]DGD DPDQKm 7UDWD
VH GH XP ERQLWR H[HPSOR
( TXDQGR YHPRV D KLVWyULD
GD ,JUHMD TXDQWDV GLYLV}HV

KRXYH HQWUH QyV FULVWmRV
$Wp KRMH YLYHPRV GLYLGL
GRV ,QFOXVLYH QD KLVWyULD
QyVFULVWmRV¿]HPRVJXHUUDV
HQWUHQyVSRUFDXVDGHGLYL
V}HVWHROyJLFDV3HQVHPRVQD
JXHUUD GRV WULQWD DQRV 0DV
LVWRQmRpFULVWmR7HPRVTXH
WUDEDOKDUWDPEpPHPSUROGD
XQLGDGHGHWRGRVRVFULVWmRV
FDPLQKDUDRORQJRGDVHQGD
GD XQLGDGH GD YHUHGD TXH
-HVXVTXHUHSHODTXDOUH]RX
'LDQWH GH WXGR LVWR GH
YHPRVID]HUXPVpULRH[DPH
GH FRQVFLrQFLD 1XPD FR
PXQLGDGHFULVWmDGLYLVmRp
XPGRVSHFDGRVPDLVJUDYHV
SRUTXHDWRUQDVLQDOQmRGD
REUDGH'HXVPDVGR'LDER
RTXDOpSRUGH¿QLomRDTXHOH
TXH VHSDUD TXH DUUXtQD RV
UHODFLRQDPHQWRVTXHLQVLQXD
SUHFRQFHLWRV
$ GLYLVmR QXPD FRPXQL

GDGHFULVWmTXHUVHWUDWHGH
XPDHVFRODGHXPDSDUyTXLD
RXGHXPDDJUHPLDomRFRQV
WLWXL XP SHFDGR JUDYtVVLPR
SRUTXH p REUD GR 'LDER
'HXVDRFRQWUiULRTXHUTXH
FUHVoDPRVQDFDSDFLGDGHGH
QRVDFHLWDUPRVGHSHUGRDU
mos e de nos amarmos uns
DRV RXWURV SDUD QRV DVVH
PHOKDUPRV FDGD YH] PDLV
¬TXHOH TXH p FRPXQKmR H
FDULGDGH(LVQRTXHFRQVLV
WHDVDQWLGDGHGD,JUHMDHP
UHFRQKHFHUVH j LPDJHP GH
'HXVUHSOHWDGDVXDPLVHUL
FyUGLDHJUDoD
&DURV DPLJRV GHL[HPRV
UHVVRDUQRQRVVRFRUDomRHV
WDVSDODYUDVGH-HVXV©%HP
DYHQWXUDGRV RV SDFtILFRV
SRUTXH VHUmR FKDPDGRV IL
OKRVGH'HXVª 0W 3H
oDPRVVLQFHUDPHQWHSHUGmR
SRUWRGDVDVYH]HVTXHFRQV
WLWXtPRV RFDVLmR GH GLYLVmR
RXGHLQFRPSUHHQVmRQRVHLR
GDV QRVVDV FRPXQLGDGHV
FRQVFLHQWHVGHTXHQmRFKH
JDUHPRVjFRPXQKmRDQmR
VHUDWUDYpVGHXPDFRQYHUVmR
FRQWtQXD
(P TXH FRQVLVWH D FRQ
YHUVmR" &RQVLVWH HP SHGLU
DR 6HQKRU D JUDoD GH QmR
ELVELOKRWDU GH QmR FULWLFDU
GH QmR ID]HU PH[HULFRV GH
DPDU D WRGRV e XPD JUDoD
TXHR6HQKRUQRVFRQFHGHe
QLVWRTXHFRQVLVWHDFRQYHU
VmR GR FRUDomR ( SHoDPRV
TXHRWHFLGRGLiULRGRVQRV
VRV UHODFLRQDPHQWRV SRVVD
WRUQDUVH XP UHIOH[R FDGD
YH] PDLV ERQLWR H DOHJUH GD
UHODomRHQWUH-HVXVHR3DL

BISPO

A alegria de anunciar o Evangelho (Acolhida a Dom Tarcísio Scaramussa,SDB)
6HWHPEURpRPrVGD%t
EOLD$%tEOLDpD3DODYUDGH
'HXV 4XDQGR IDODPRV HP
3DODYUD GH 'HXV UHYLYHPRV
QDLQWHOLJrQFLDHQRFRUDomR
D DomR GH 'HXV DR FULDU R
XQLYHUVR(OHRFULDSRUDPRU
HOKHFRQIHUHDJUDQGH]DHD
EHOH]D TXH HQFDQWD QRVVRV
ROKRVQRVVRFRUDomRHQRVVD
LQWHOLJrQFLD &RPR p PDUD
YLOKRVR FRQWHPSODU GHVGH D
ÀRU]LQKDPDUDYLOKRVDDWpDV
ÀRUHVWDV RV PDUHVR FpX R
VRODOXDHDVHVWUHODV
/HPRV H PHGLWDPRV QD
%tEOLDXPPRPHQWRVLQJXODU
GDREUDFULDGRUDGH'HXVD
FULDomRGRKRPHPHGDPX
OKHU³'HXVGLVVH)DoDPRVR
VHUKXPDQRjQRVVDLPDJHP
H VHPHOKDQoD SDUD TXH GR
PLQHVREUHRVSHL[HVGRPDU
DV DYHV GR FpX RV DQLPDLV
GRPpVWLFRVWRGRVRVDQLPDLV
VHOYDJHQVHWRGRVRVDQLPDLV
TXHVHPRYHPQRFKmR'HXV
FULRX R VHU KXPDQR j VXD
LPDJHPjLPDJHPGH'HXV
RVFULRX´ *Q 
0DV D VXUSUHVD PDLRU
p TXH 'HXV GLDORJD FRP DV
SHVVRDVKXPDQDVHDVWRUQD
SDUWLFLSDQWHVGHVHXSURMHWR
GHDPRU0DLVDLQGDFRPRp
PDUDYLOKRVRVDEHUTXH'HXV
VH WRUQD SHVVRD KXPDQD
FRPR QyV HP -HVXV &ULVWR
QDVFH HP %HOpP FRQYLYH
FRPDIDPtOLDHQVLQDDWRGRV
FRPVLPSOLFLGDGHHJUDQGH]D
DFRQKHFHUHDPDUR3DLQD
OX] GR (VStULWR Gi VXD YLGD
SRU QyV PRUUHQGR QD FUX]
HUHVVXVFLWDFRQIHULQGRQRV
DFHUWH]DGHXPDQRYDYLGD
7RGD HVWD DomR GH 'HXV
HPIDYRUGRKRPHPHGDPX
OKHUHVWiSRUWDQWRH[SUHVVD
QD SDUWH PDLV LPSRUWDQWH
H FHQWUDO GD %tEOLD TXH QRV
QDUUDDDomRGH-HVXVHPID
YRUGRKRPHPHGDPXOKHU
DVVLPFRPRGHWRGDDFULDomR
R (9$1*(/+2 7RUQDVH
PXLWR LPSRUWDQWH SDUD QyV
FRQKHFHU DSURIXQGDU PH
GLWDUHGLYXOJDUR(9$1*(
/+2 e PRWLYR GH DOHJULD
SDUDD,JUHMDFRPRYHPRVQD

D¿UPDomRGR3DSD)UDQFLVFR
Papa Francisco e a alegria de viver e comunicar
o Evangelho
³$$/(*5,$'2(9$1
*(/+2HQFKHRFRUDomRHD
YLGDLQWHLUDGDTXHOHVTXHVH
HQFRQWUDPFRP-HVXV4XDQ
WRVVHGHL[DPVDOYDUSRU(OH
H VmR OLEHUWDGRV GR SHFDGR
GDWULVWH]DGRYD]LRLQWHULRU
GR LVRODPHQWR &RP -HVXV
&ULVWRDDOHJULDUHQDVFHVHP
FHVVDU´ (*Q 
³7RGRV RV FULVWmRV HP
TXDOTXHU OXJDU H VLWXDomR
HP TXH VH HQFRQWUHP HV
WmR FRQYLGDGRV D UHQRYDU
KRMH PHVPR R VHX HQFRQWUR

D. Jacyr Francisco
Braido,CS
Bispo Diocesano
de Santos

FRP -HVXV &ULVWR RX SHOR
PHQRV D WRPDU D GHFLVmR

GH VH GHL[DU HQFRQWUDU SRU
(OHGHSURFXUiORGLDDGLD
VHP FHVVDU 1mR Ki PRWLYR
SDUDDOJXpPSHQVDUTXHHVVH
FRQYLWHQmROKHGL]UHVSHLWR
MiTXH³GDDOHJULDWUD]LGDSHOR
6HQKRUQLQJXpPpH[FOXtGR´
4XHPDUULVFDR6HQKRUQmRR
GHVLOXGHHTXDQGRVHGiXP
SHTXHQRSDVVRHPGLUHomRD
-HVXVGHVFREUHVHTXH(OHMi
DJXDUGDYDGHEUDoRVDEHUWRV
DVXDFKHJDGD´ (*Q 
³2 EHP WHQGH VHPSUH D
FRPXQLFDUVH 7RGD D H[SH
ULrQFLDDXWrQWLFDGHYHUGDGH
H GH EHOH]D SURFXUD SRU VL
PHVPD D VXD H[SDQVmR H
TXDOTXHU SHVVRD TXH YLYD
XPDOLEHUGDGHSURIXQGDDG

Minha acolhida a Dom Tarcísio
8PGRVDFRQ
WHFLPHQWRV TXH
WRFDP D FRQFUH
WXGHGDYLGDHGD
KLVWyULDGD,JUHMD
GH-HVXVTXHHVWi
HPWRGRR/LWRUDO
3DXOLVWD TXH YDL
GH%HUWLRJDD3H
UXtEHpDSUy[LPD
YLQGD H SRVVH GR
UHFpPQRPHDGR
%LVSR &RDGMXWRU
GH 6DQWRV 'RP
7DUFtVLR 6FDUD
PXVVD(OHIRLLQ
GLFDGRSHOD6DQWD
6p DWHQGHQGR D
PHXSHGLGRGHWHU
XP%LVSRFRDGMX
WRU QHVWD HWDSD
GH PHX PLQLVWp
ULRHSLVFRSDO
/HPEUDQGRPLQKDKLV
WyULD SHVVRDO TXDQGR HX
HVWDYDHPSOHQDDWLYLGDGH
GHPLVVmRQD&RQJUHJDomR
GRV 0LVVLRQiULRV 6FDOD
EULQLDQRVTXHHUDRDWHQ
GLPHQWR DRV PLJUDQWHV
VXELWDPHQWHIXLFKDPDGR
D VHU %LVSR &RDGMXWRU GH
6DQWRV (P PHLR D HVWD
VXUSUHVD TXH PH[HX FRP
RVSURMHWRVGHPLVVmRTXH
HVWDYD GHVHQYROYHQGR

GLVSXVPHDFRUUHVSRQGHUD
HVWHFKDPDGR
9LPD6DQWRVHPHSXVj
GLVSRVLomRGDQRYDPLVVmR
FRDGMXYDQGR 'RP 'DYLG
3LFmR 0LQKD H[SHULrQFLD
FRPR %LVSR &RDGMXWRU GH
6DQWRVIRLPXLWDJUDWL¿FDQ
WH(VWLYHFRODERUDQGRFRP
'RP 'DYLG HP GLiORJR
FRQVWDQWH (UD XPD DOHJULD
PXLWR JUDQGH (VWLYH FRDG
MXYDQGRR HP VXD PLVVmR
HSLVFRSDOGXUDQWHFLQFRDQRV

  DWp TXH HOH
FHVVRXGHVHU%LVSR'LRFH
VDQRPDVFRQWLQXRXFROD
ERUDQGR QD 'LRFHVH FRPR
%LVSRDPHXSHGLGRDWpR
¿PGHVXDYLGD  
Manifesto minha acolhida a Dom Tarcísio
Scaramussa, SDB. Seja
bem-vindo, Dom Tarcísio! Eu, como Bispo
Diocesano, e a Diocese de
Santos o acolhemos com
amor em Jesus Cristo!

TXLUH PDLRU VHQVLELOLGDGH
SHUDQWHDVQHFHVVLGDGHVGRV
RXWURV´ (*Q 
A Bíblia e a Igreja
como Comunidade de Fé
$ &1%% HP VHX 'RFX
PHQWR  &RPXQLGDGH
GH&RPXQLGDGHVXPDQRYD
SDUyTXLD  HVWLPXOD D UHÀH
WLU ³1D YLVmR EtEOLFD R VHU
KXPDQR QmR p FRQFHELGR
FRPR LQGLYtGXR LVRODGR H
DXW{QRPR(OHpPHPEURGH
XPD FRPXQLGDGH ID] SDUWH
GH XPD $OLDQoD HQFRQWUD
VXDLGHQWLGDGHSHVVRDOFRPR
PHPEUR GR 3RYR GH 'HXV
$ PHVPD QRomR SHUSDVVD R
1RYR 7HVWDPHQWR FRP HOH
PHQWRV QRYRV 8WLOL]DVH D
LGHLDGH&RUSRGH&ULVWRGR
TXDOFDGDSHVVRDpPHPEUR
$VVLP ELEOLFDPHQWH R VHU
KXPDQR VH IRUPD QDV UHOD
o}HV TXH HVWDEHOHFH FRP D
FRPXQLGDGH GH Ip 6H SDUD
,VUDHO R HL[R LQWHJUDGRU HUD
D $OLDQoD IHLWD FRP 'HXV
QR 1RYR 7HVWDPHQWR VHUi D
SHVVRDGH-HVXV&ULVWRTXHP
HVWDEHOHFH D QRYD H HWHUQD
$OLDQoDFHQWURGDH[SHULrQ
FLDSHVVRDOHFRPXQLWiULDGD
,JUHMD SULPLWLYD´ 'RF 
Q 
A Bíblia é fonte da Esperança
³'HYLGR j UHVVXUUHLomR
GH &ULVWR RV FULVWmRV VmR
WHVWHPXQKDVGDHVSHUDQoD$
UHVVXUUHLomRpRDQ~QFLRFHQ
WUDOGDFRPXQLGDGHTXHGHYH
YLYHUHWHVWHPXQKDDPHQVD
JHPSDVFDO(VVDH[SHULrQFLD
pYLYLGDQDVOLWXUJLDVFULVWmV
TXH VmR SDVFDLV $ ,JUHMD
HVSRVDGH&ULVWRYLYHGDFHU
WH]DGHTXHXPGLDKDELWDUi
QD WHQGD GLYLQD QD FDVD GD
7ULQGDGHQXPDDOLDQoDQRYD
HHWHUQDFRP'HXV´ &1%%
'RFQ 
7XGR LVWR QyV YLYHPRV
HP QRVVD KLVWyULD VHMD HOD
SHVVRDO RX FRPXQLWiULD $
YLYrQFLD FULVWm GH QRVVD Ip
VH WUDGX] QR GLD D GLD GH
QRVVRVDFRQWHFLPHQWRVHHP

“Neste contexto,
quero expressar
a alegria em acolher o nosso Bispo
Coadjutor que chega nos próximos
dias à Diocese e
que vai colaborar
intensamente na
difusão da Palavra de Deus. Seu
lema episcopal é:
“E HABITOU ENTRE NÓS”.

QRVVDKLVWyULD$'LRFHVHGH
6DQWRVHPVHXVDQRVGH
H[LVWrQFLD WDPEpP IRL H p
SODVPDGDFRQWLQXDPHQWHSRU
DFRQWHFLPHQWRVTXHWRFDPGH
SHUWRVXDFDPLQKDGDQDIp(
LVWRWRFDWDPEpPQDVSHVVRDV
FRQFUHWDVTXHGHYHPYLYHUH
UHDOL]DU VXD YLGD QD Ip H QD
DGHVmRDRDPRUD'HXVHDRV
LUPmRVHLUPmV
'H PRGR SDUWLFXODU VmR
DQXQFLDGRUHV GD 3DODYUD D
6DQWD6pFRPR3DSD)UDQ
FLVFRHWRGRVRVRUJDQLVPRV
HFOHVLDLV OLJDGRV j GLIXVmR
GD 3DODYUD DV &RQIHUrQFLDV
(SLVFRSDLVDV'LRFHVHVDWUD
YpV GRV %LVSRV 6DFHUGRWHV
'LiFRQRV 0LQLVWURV GD 3D
ODYUDHGD&DWHTXHVH1RVVD
'LRFHVHGH6DQWRVHVWiHYL
GHQWHPHQWHQRFRQWH[WRGHV
WDWDUHIDLQGLVSHQViYHO(GH
PRGRSDUWLFXODUFRQWDFRPD
SDUWLFLSDomR H R GLQDPLVPR
GRV VDFHUGRWHV TXH FRODER
UDPFRPR%LVSR'LRFHVDQR
FRPR GLQDPL]DGRU GHVWH
SURFHVVRGHGLIXVmRGD%tEOLD
1HVWHFRQWH[WRTXHURH[
SUHVVDUDDOHJULDHPDFROKHU
RQRVVR%LVSR&RDGMXWRUTXH
FKHJD QRV SUy[LPRV GLDV j
'LRFHVH H TXH YDL FRODERUDU
LQWHQVDPHQWH QD GLIXVmR GD
3DODYUD GH 'HXV 6HX OHPD
HSLVFRSDO p ³( +$%,728
(175(1Ï6´
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Eleições 2014:
que Brasil queremos?

Missas na TV - Sta. Cecília

Arte sobre foto Chico Surian

Quero voltar a ser católico.
Como faço?
L. foi batizado na Igreja
Católica Apostólica Romana. Por circunstâncias de
um momento, ingressou
e foi batizado numa outra
denominação Protestante.
Com o passar do tempo,
viu que aquela não era
sua Família e não correspondia à busca de Deus
como ele ansiava. Sabendo
que muitas pessoas estão
fazendo o retorno à Igreja,
pergunta sobre o assunto.
É com alegria que
transmito estas informações, pois podem servir a
outros também, e são muitos. Outros querem voltar,
mas sentem um pouco de
UHVSHLWR KXPDQR H ¿FDP
num sofrimento interior
muito grande.
Como você foi batizado
na outra Denominação,
significa ‘abandono público da Fé Católica’. Para
voltar, também se faz necessário um ato público.
Isto ajuda muito a alguns católicos ‘meio frios’,
pois percebem o quanto é
importante permanecer,
participar e viver a Fé
Católica.
Converse com o Pároco
de sua Paróquia, explique
VXDVLWXDomRHDVXD¿UPH
vontade. Existe a necessidade de uma catequese,
que sempre é dada por
alguém com capacidade
SDUDLVVRD¿PGHOHPEUDU
os princípios fundamentais da Igreja, pois eles
foram abandonados e,
muitas vezes, desprezados
na outra Denominação.
Quando você e o Catequista perceberem que é a
hora certa, vão novamente
conversar com o Pároco.
Ele marcará um momento,
que normalmente acontece com certa presença
de fiéis, numa Missa de
final de semana. Após a
homilia, o padre explica
o que está acontecendo e
o que irá acontecer, sem
dar maiores detalhes. Ele
o chama para ir à frente e
renovará com você as Promessas do Batismo (você
não será batizado de novo,
pois seu Batismo nunca foi
eliminado, mesmo tendo
renunciado à Fé Católica).
Após esta renovação,

o Padre lhe dará o abraço
da reconciliação, da paz.
Neste momento você volta
a ser católico, com direitos
e obrigações. Há a necessiGDGHGHXPDERDFRQ¿VVmR
e depois você está preparado para viver plenamente
na sua comunidade. Como
é um ato público e jurídico, o Pároco anotará no
Livro de Batismos esta
VXD3UR¿VVmRGH)p&DVR
você tenha sido batizado
em outra Paróquia, de
qualquer lugar do mundo,
serão enviados os docuPHQWRVR¿FLDLVTXHVHUmR
registrados no Livro de
Batismo.
É muito importante
esta volta e deve ser celebrada com solenidade.
Na minha Paróquia isto
é bastante comum. Logo
após a homilia, faço um
pequeno comentário sobre
o assunto. A equipe de
música entoa um canto
próprio (eram cem ovelhas, estou voltando...)
e eu vou até onde está a
pessoa, conduzo ao pé do
DOWDUHUHFHERD3UR¿VVmR
de Fé, dando o abraço da
acolhida e a volta plena. A
Comunidade, manifestando esta alegria, aplaude e
acolhe com carinho.
Muitos se deixam levar
pela chamada “teologia da
prosperidade”, em que é
feita a promessa de riquezas imediatas e solução de
todos os problemas. Os
programas de televisão
estão para mostrar estes
embustes. Uma pena que
não registram as reclamações de quem foi enganado
em sua boa-fé. Jesus diz
claramente: “Não sigam
esta gente” ( Mc 13,21-23)
Bem vindo, L.! Bem vindos todos os que quiserem
retornar! Sabemos que são
muitos os que sofreram
um momento de desânimo
e querem dar o passo de
volta. Nossa Igreja, santa e
pecadora, acolhe a todos os
que querem viver o Evangelho! Aos que nunca saíram,
perseverança.
Vale a pena ser católico, compreendendo e vivendo nossa Fé. A Alegria
do verdadeiro Evangelho
é para todos!

Diante de qualquer situação devemos ter presente o chão em que pisamos e o horizonte que
nossa vista alcança. O
primeiro nos dá o senso
do real e evita que tropeçamos já nos primeiros
passos; mas é o segundo que aponta para onde
leva os caminhos,quais os
critérios que orientam a
caminhada.
As eleições deste ano
de 2014 são importantes
não só porque presidente,
deputados, senadores e
governadores têm uma
incidência muito grande na vida da população,
mas porque está em jogo
também o projeto político,
social e econômico para o
Brasil.
Que Brasil queremos,
que Projeto de Brasil
temos?Este projeto de
País deve orientar o nosso
posicionamento nestas
eleições e para além das
eleições à luz do Evangelho e do Ensino Social da
Igreja.
Desta forma, temos
que pensar o que queremos mudar:
- preparando-nos para
as eleições de modo crítico;
- discutindo em grupo,
em comunidade;
UHÀHWLQGRVREUHFRPR
contribuir para as mudanças;
- debatendo com os
candidatos e questionando-os;
- conhecendo as propostas em disputa.
Mas o momento do
voto não esgota a participação do cidadão. O
cristão deve ocupar todo
e qualquer espaço que lhe
permita, pautado por sua
fé e esperança contribuir
na construção de outra
SROtWLFD ¿UPDGD QRV YD
lores éticos de promoção
e defesa da vida.
O nosso horizonte vai
além do processo eleitoral.
É a construção de uma
sociedade igualitária, de
respeito às diversidades,

Terço
dos Homens

que produza para a vida
e não para o aumento do
consumo, que tenha a
natureza como parceira
da vida e de um Estado
que seja promotor deste
horizonte.Um novo Estado
para uma nova Sociedade.
Só podemos conseguir
as necessárias transformações se a nossa ação
acontecer de forma organizada em conjunto com
outros homens e mulheres
que, sentindo as mesmas
angustias frente à situação
presente, anseiam pela
construção de uma sociedade justa, de um novo
Estado, de uma verdadeira
democracia, de um País
onde a política seja efetivamente um serviço ao
bem comum.Por isso, a
nossa ação deve ser sempre coletiva, onde se possa
pedagogicamente formar
uma consciência cidadã e
se constituir como sujeito
do processo político.
A reflexão deve ter
como objetivo a análise
crítica da realidade e a de¿QLomRGRVSDVVRVDVHUHP
dados concretamente para
promover a mudança.
Uma forma de conscientizar para o voto cidadão, em nossas comunidades e paróquias está
na realização de mesas-redondas, palestras, seminários, onde haja a possibi-

lidade de amplo debate de
ideias e se possa conhecer
as propostas apresentadas:
-O que já fizeram em
sua vida para levar à frente
estas propostas?
-Diante das questões socias: a desigualdade social,
o desemprego, a exclusão e
RVGHVD¿RVDTXLOHYDQWDGRV
o que pensam fazer?
-Como fazem e quem
¿QDQFLDVXDFDPSDQKD"
Deve ser também discutida a necessidade de se
constituírem, ou se aperfeiçoarem, instrumentos de
participação democrática
no município, no estado e
no país.
A participação deve ser
continuada e não apenas
na época das eleições. Esse
movimento é fundamental para a constituição de
instrumentos mais permanentes de participação
democrática.
A Democracia Representativa não esgota todas as formas de vivência
democrática. Outras ações
devem ser acrescentadas
para que o povo possa exercer plenamente o seu poder político. Para tanto, é
importante a formação de
Grupos de acompanhamento para exercer o controle
social sobre a ação política
dos eleitos.
IRQWH&DUWLOKD(OHLo}HV
GR&1/%H&()(3 

Pastoral da Saúde realiza formação para novos agentes
Deborah Figueiredo

Durante o mês de agosto,
a Pastoral da Saúde realizou a
formação para novos agentes.
Cerca de 105 pessoas da Diocese de Santos participaram
dos três encontros na Igreja
Santa Cruz e da Missa de encerramento que aconteceu no
dia 3 de setembro na Catedral
Nossa Senhora do Rosário.
Em cada encontro foi discutido um tema apresentado
SRU SUR¿VVLRQDLV GD 6D~GH
No primeiro dia, o médico
Augusto Zago falou sobre
como a Pastoral da Saúde
deve enfrentar a morte. “Os
agentes estão constantemente tendo que lidar com a
morte, com pacientes que
estão no estágio terminal
da doença e também com os
familiares. Muitas vezes, as
pessoas se amedrontam e não
VDEHP GH¿QLU D PRUWH TXH
QmRpR¿PPDVpDSDVVDJHP
desta vida para Deus. Então
é importante que os agentes
saibam o que vão enfrentar e
como lidar nessas situações”,
explicou a coordenadora diocesana da Pastoral da Saúde,
Laurinda da Silva Rodrigues.
No segundo encontro,
Carlos Alberto Nougueira de
Sá, ministro da Eucaristia,

Todo domingo, às 9h, a Santa Cecília TV
retransmite missas gravadas nas paróquias da Diocese. Veja a programação das
missas de setembro:
6/9 - 16h - Coração de Maria - Santos.
13 - 16h - Ig. Santa Cruz - Santos..
20 - 19h - N. S. das Graças - Ocian - PG.
27 - 19h - Sagrado Coração de Jesus Santos.
A Santa Missa é transmitida pelos seguintes canais da Santa Cecília TV: 51
UHF Litoral Sul, 52 UHF, 13 NET.

)RUPDomRSDUDXPDDomRFULWHULRVDGRVDJHQWHV
falou sobre o voluntariado,
a importância da missão
em um mundo mecanizado.
Carlos Alberto dialogou com
os futuros agentes, falando
sobre a sensibilidade que eles
precisam ter com as pessoas
que visitarão e levar a eles
carinho, atenção e amor.
No último, o médico Evaldo Stanislau explicou sobre
doenças infectocontagiosas.
Esta palestra levou aos agentes
conhecimento sobre o assunto
para que eles possam orientar
os doentes e os familiares e
também para que eles mesmo

- SETEMBRO
Palavra viva Liturgia
Datas Importantes:

1 – Santo Egídio
17 – São Roberto Belarmino
2– Santa Dorotéia
18 – São José Cupertino
3 – Gregório Magno, mestre e papa, dedicado à renovação
19 – São Januário
litúrgica – sec 6.
20 – André Kim Taegón, presbítero e Paulo Chóng Hasang e seus
4 – Santa Rosália
companheiros,
5 – Dia da Amazonia / Bv. Teresa de Calcutá
111 mártires, Coréia, séc. 19.
21 – 25º DOMINGO Tempo Comum / MATEUS, apóstolo e evangelista,
6 – São Zacarias
22 – São Maurício e companheiros
7 – 23º DOMINGO Tempo Comum / Grito dos excluídos
23 – S. Pio de Pietrelcina Presb, memória
8 – Natividade de Nossa Senhora9 –
24 – Nossa Senhora das Mercês
9 – São Pedro Claver
25 – Santa Amélia
10 – São Nicolau de Tolentino e Santa Cândida
11 – Destruição das torres gêmeas em Nova Iorque, 2001 / São 26 – Cosme e Damião, médicos dos pobres, mártires, Síria,
primeiros séculos.
Proto e São Jacinto
27 – Vicente de Paulo, servidor dos abandonados, França, séc 17.
12 – Santíssimo Nome de Maria
13 – João Crisóstomo, bispo e pai da Igreja, Constantinopla, séc. 4 e 5 28 – 26º DOMINGO Tempo Comum
29 – arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael.
14 – Exaltação da Santa Cruz
30 – Jerônimo, monge, dedicado ao estudo da Bíblia, Belém, séc 5.
15 – Nossa Senhora das Dores
16 – Cornélio, papa e Cipriano, bispo, mártires. séc. 3
Fonte: Agenda Litúrgica - Apostolado Litúrgico; www.cnbb.org.br/liturgia
www.saojorgemartir.com.br/liturgia

Dom

possam se prevenir do contágio, uma vez que estão em
contato constante com pessoas
doentes.
Após os encontros formativos, os agentes dizem em qual
hospital ou clínica gostariam
de trabalhar e são montadas
as equipes de visitas que, no
começo, sempre saem acompanhadas de agentes mais experientes. Além dos hospitais
e clínicas, os agentes também
fazem visitas nas casas. Atualmente, a Pastoral da Saúde na
Diocese de Santos conta com o
trabalho de 1200 agentes.
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3ª feira
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Lc 4,31-37
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6ª feira
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Lc 6,20-26

11 Lc 6,27-38
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Lc 7,31-35

18 Lc 7,36-50

Lc 8,19-21

Lc 9,51-56

24

Lc 9,1-6

25 Lc 9,7-9

2ª Leitura - Fl 2,1-11

Lc 5,33-39

Sábado
06

Lc 6,1-5

Evangelho - Mt 18,15-20
12

Lc 6,39-42

13

Lc 6,43-49

Evangelho - Jo 3,13-17
19

2ª Leitura - Fl 1,20c-24.27a

1ª Leitura - Ez 18,25-28
29 Jo 1,47-51

5ª feira

2ª Leitura - Fl 2,6-11

Is 55,6-9
22 Lc 8,16-18

Lc 4,38-44

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. Sta Clara /(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 /S.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.
13 - S. Jorde Mártir - 20h
Terça-feira
14. Cap. S.Antonio/(Par.N.S. Graças/
PG - 19h)
15. Reitoria de N. Sra. do Amparo/ - toda
terça-feira às 20h30.
16. S. José Operário/Peruíbe - Toda terça-feira, 19h30
Quarta-feira
17. Matriz de S.Antônio/PG-19h30.
18. S. José Operário/Santos–19h30 (1ª
4ª-f)
18. Esp. Santo/Fátima/ Guarujá – 19h30
19. Aparecida (S. Judas/Cb – 20h
21. N. Sra. Assunção/ - Santos - 20h
22. Coração de Maria/Santos - 2ª quarta-feira do mês.
Quinta-feira
23. S. Judas /(S. J. Batista/Peruíbe) - 3ª
5ª-f - 19h30.
24. Par. S. Judas/Stos - Após a missa das
20h (Toda 1ª 5ª-f).
25. Aparecida/SV – 19h
26. Lapa /- toda 5ª-f às 20 horas.
27. Graças-SV/ - 2ª 5ª-f - 20h.
Sexta-feira
28. S. Benedito/Stos – 18h
29. Santa Margarida/ Santos – 20h
30. Par. São Tiago/ Santos – 20h
31. S. João/Peruíbe - 20h (4ª 6ª-f).
32. Sr dos Passos/- Última - 20h.
33. S. Vicente Mártir/- 2ª 6ª-f- 20h - .
Sábado
34. Cap. S. Judas /(Par. N.S. de Sion) 19h30 - 1º sábado.
35. S. João Batista /17h30 - Peruíbe todo 3º sábado
Domingo
36. N.S. Aparecida/SV– 7h (2º domingo)
37. Igreja Divino Espírito Santo /(Paróquia
S. Tiago)/Santos – 20h
38. Santa Teresinha/ - Itanhaém - 19h

2ª Leitura - Rm 13,8-10

1ª Leitura - Nm 21,4b-9
15 Jo 19,25-27

Dom - 28

03

1ª Leitura - Ez 33,7-9
08 Mt 1,1-16.18-23 09 Lc 6,12-19

Dom - 14

4ª feira

&RQ¿UDDDJHQGDGR7HUoR
GRV+RPHQVQDVSDUyTXLDV
GD'LRFHVHGH6DQWRV

Lc 8,1-3

20

Lc 8,4-15

Evangelho - Mt 20,1-16a
26

Lc 9,18-22

27

Lc 9,43b-45

Evangelho - Mt 21,28-32
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Diocese

ANIVERSÁRIOS
Celebram aniversário de nascimento e de ordenação,
em setembro, os seguintes sacerdotes e diáconos:

Nascimento
13- 1966- Pe. Francisco
Pelonha Gonçalves
15- 1944- Pe. Albino
Schwengber
16- 1969- Pe. Silvio Luiz
dos Santos,DC
19 - 1950 - Dom Tarcísio
Scaramussa,SDB
19- 1961- Pe. Francisco
José Greco
19-1971-Diác. Antonio

Eduardo Martins
26- 1931- Frei Calixto
Pessoti,OFMCap
27-1925- Pe. Joaquim
Ximenes Coutinho

Ordenação
13- 1997-Pe. Francisco
Pelonha Gonçalves
14- 1985- Pe. Luís Gonzaga Bolinelli,DC
19-1953-Pe. João Benito
Godoy Carnevalli,CMF

CHANCELARIA

Nomeações
Pe. Antônio Paulo Ferreira de Castilho. – Posse
de Pároco na Paróquia São Jorge Mártir – Santos/SP,
dia 06 de Setembro de 2014 às 18h.
Diácono Genivaldo Maciel Ferreira – Uso de Ordens na Paróquia São Francisco de Assis – Cubatão/SP.

Curso para Catequistas Região Orla, em Santos
A Comissão da Pastoral
de Catequese - Região Orla/
Santos está oferecendo um
Curso de formação para Catequistas e Evangelizadores, com prioridade para os
catequistas da Região Orla,
mas liberado para interessados de toda a Diocese.
As inscrições são limitadas e os interessados
podem entrar em contato
com Luiza Capucho.
O curso acontece na Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, na Ponta da Praia-Santos, no horário das 14h
às 17h, sendo:

das 14h às 15h15 - Espiritualidade e Pedagogia
Catequética.
Das 15h30 às 17h - Teologia Catequética, Espiritualidade e Pedagogia
Catequética - temas livres.
A Teologia Catequética
tem por temas: Cristocentrismo, Fé, Ressurreição,
Parusia e Escatologia
Dias: 23/8 / 13/9 / 27/9
/ 25/10 / 22/11.Necessário
levar Bíblia.
Mais informações com
Luiza Capucho, pelo email
dra.luiza@gmail.com ou
diretamente na Paróquia.
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MASS participa da 8ª Primavera de Museus
Leandro Ayres/MASS

Em sintonia com os demais museus do Brasil, o
Museu de Arte Sacra de Santos (MASS) participa da 8ª
Primavera de Museus que
acontece entre os dias 23 e
28 de setembro. O intuito é
sensibilizar a comunidade sobre a importância do Museu
e contribuir para a promoção
da cultura local.
A intensa programação
visa a despertar o interesse
da população para o conhecimento da história da cidade,
pois, conhecendo o passado,
é possível entender o presente e melhorar o futuro, além
de estimular a criatividade.
Durante a Semana da
Primavera, o MASS oferece a possibilidade de todos participarem das visitas
monitoradas, das oficinas
e atividades que misturam
passado e presente, através
da interação entre história e
tecnologia.
PROGRAMAÇÃO DE 23 A
28/9/2014
23 a 28/9 – Das 10h às
17h - Visita Guiada: Visita
às exposições com destaque
para a exposição temporária
“Todos os Santos Jogam:
a proteção do sagrado e a
religiosidade no futebol brasileiro”, mostrando a estreita
relação entre o futebol e a
religião, considerado por
muitos duas paixões nacionais. Em cartaz somente até
28/9/2014.
23/9 – Ação Educativa: Projeto Museu/Escola
para Ensino Fundamental e
Médio. Após visitação, os aluQRVSDUWLFLSDPGH2¿FLQDGH
Artes utilizando como fonte
de inspiração a sala “Manto
Sagrado”, onde podem personalizar uma pequena camisa
de seu time favorito.
24/9 – Exibição do
Documentário “Fé e Fu-

tebol” da TV Aparecida,
que faz parte da Exposição
“Todos os Santos Jogam:
a proteção do sagrado e a
religiosidade no futebol brasileiro”.
Horários de exibição:
manhã: das 11h às 12h e tarde: das 15h às 16h.
25/9 – Ação Educativa: Projeto Museu/Escola Ensino Fundamental
e Médio. Após visitação, os
DOXQRVSDUWLFLSDPGHR¿FLQD
de artes utilizando como fonte de inspiração a sala “Manto Sagrado”, onde podem
personalizar uma pequena
camisa de seu time favorito.
26/9 – Exibição do
Documentário “Fé e Futebol” da TV Aparecida,
que faz parte da Exposição
“Todos os Santos Jogam:
a proteção do sagrado e a
religiosidade no futebol brasileiro”.
Horários de exibição:
manhã: das 10h às 11h e tarde: das 14h às 15h.
27/9 – Das 10h às 17h
- Ação Educativa: Após visitação, as crianças da Catequese das Paróquias
da Diocese participam de
uma atividade surpresa:

Diocese participa de Plebiscito Popular
Chico Surian

“ENTRELAÇANDO”, que
busca estimular o trabalho
em grupo e a colaboração
para juntos atingirem os
objetivos.
27/9 – Das 10h às 17hEncontro: A comunidade
do entorno será estimulada
a participar da troca de conhecimentos inerentes a sua
memória histórico-afetiva
sobre o antigo Mosteiro de
São Bento, através de fotos,
depoimentos, contação de
histórias e lendas.
27/9 – 16- Apresentação: Dentro do Projeto “Tardes Musicais do
MASS”, os alunos da Escola
de Choro e Cidadania “Luizinho 7 Cordas” apresentam
os trabalhos musicais desenvolvidos com os jovens da
comunidade.
28/9 – 11h30- Missa dominical celebrada
pelos freis franciscanos do
Santuário Santo Antonio do
Valongo. Durante a Missa
Dominical haverá apresentação do “Coral Gregoriano
de Santos”.
O MASS apresenta a seus
visitantes a mística dos corais
religiosos, que nos remete a
vida nos monastérios onde

esses cantos são chamados
de “Oração da Simplicidade”.
28/9 – 16h – Hoje, o
Fado vai ao morro: Abertura da Exposição Temporária “Portugal em poesia de
LPDJHP´FRPIRWRJUD¿DVGH
Joanna Rocha e poemas de
Teresa Teixeira.
Horário: Diariamente das
1oh às 17h até 02/11/2014.
Palestra: Vamos ao
fado! quando o Fado encontra Pessoa, com a educadora
Teresa Teixeira e o folclorista
Luiz Abílio. Estudo sobre a
história do Fado até quando
os poemas de Fernando Pessoa passam a ser cantados.
O Fado em Santos. Apresentação com imagens e vídeos
musicais.
Show Musical: Apresentação de canções portuguesas por meio de instrumentos típicos, a exemplo
da guitarra portuguesa e do
violão (também conhecido
como viola de fado) e do
canto.
O show completará as
informações expostas pelos palestrantes de modo a
ilustrar as características
melódicas e harmônicas da
música tradicional de Portugal, com os Músicos: José
Joaquim (guitarra portuguesa), Leandro Amaral (viola),
Andreza Mariano e Luiz
Abílio (cantores).
Obs.
$VR¿FLQDVHDo}HVHGX
cativas devem ser agendadas
previamente.
2 - As visitas guiadas
acontecem diariamente de
hora em hora.
Museu de Arte Sacra
de Santos (MASS) se localiza na Rua Santa Joana D’Arc,
795 - Morro do São Bento
- Santos. O horário de atendimento é de terça a domingo das
11h às 17h. (13) 3219-1111.

Missa pelos falecidos no acidente aéreo
de 13 de agosto em Santos
Chico Surian

Dom Jacyr Francisco Braido, bispo diocesano de Santos,
Maria Sirley, Márcio Fernandes da Silva, Célio Nóri, da
Comissão de organização do Comitê Santista, Edmir Nascimento da Pastoral do Menor, Pe. Luis Carlos Passos, pároco
da Paróquia Santa Margarida Maria

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

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

No dia 2 de setembro Dom
Jacyr Francisco Braido, bispo
diocesano de Santos, recebeu
a Comissão de Organização do
Comitê Santista do Plebiscito
Popular por uma Constituinte
Exclusiva Soberana do Sistema Político, cuja mobilização
está sendo realizada em todo
o Brasil, com as atividades
LQWHQVL¿FDGDV QD 6HPDQD GD
Pátria.
O movimento tem o
apoio de diversas entidades,
entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Na reunião ficou acertado o
envio de materiais para as
comunidades da Diocese de
Santos para que participem
do Plebiscito.
Todo o material: urnas,
ata de votação e lista de

votantes deverá ser encaminhado para a Cúria Diocesana de Santos, no dia 9
de setembro, no período da
manhã.
Mais informações:
No caso de dúvidas de
como organizar a votação
em sua comunidade, entre
em contato com o Comitê
Regional do Plebiscito Popular:
Marcio Fernandes da
Silva - 99771-8295
Celio Nori - 98124-1705
Maria Sirley - 997632087
Forum da Cidadania 3225-2477
Para conhecer o trabalho
que está sendo feito em todo
o Brasil, acesse http://plebiscitoconstituinte.org.br/

Dom Jacyr conforta as famílias atingidas pela tragédia
Dom Jacyr Francisco
Braido,Cs, bispo diocesano
de Santos, presidiu a missa
com as famílias da comunidade envolvida no acidente
aéreo ocorrido no dia 13
de agosto, em Santos (Rua
Vahia de Abreu com Alexandre Herculano, no Bairro Boqueirão, região da paróquia
Senhor dos Passos e Nossa
Senhora das Dores e Capela
Santa Edwiges), em que faleceram os senhores Eduardo
Campos, ex-governador de
Pernambuco e candidato à
Presidência da República;
Alexandre da Silva (fotógrafo), Carlos Augusto Leal
(assessor), Geraldo da Cunha
(piloto), Marcos Martins (piloto), Pedro Valadares Neto
e Marcelo Lira (assessores).
A missa foi celebrada nas
proximidades do acidente
(Rua Vahia de Abreu com
Alexandre Herculano), às 20

horas, no dia 21 de agosto.
A missa contou com a
presença de padres das paróquias envolvidas, e de
autoridades municipais e
familiares.
“Nesta celebração da vida
e da esperança rezamos a
Deus Pai para que ampare
e fortaleça os moradores da
região do acidente; conforte
aqueles que sofreram perdas
e acolha os falecidos em sua
glória”, explicou Pe. Elcio
Ramos, pároco da Senhor
dos Passos.
Dom Jacyr rezou também
pelo conforto dos familiares
dos falecidos no acidente,
lembrando ainda a “fragilidade da vida e a necessidade de
olharmos a nossa existência
com o olhar da fé que nos
projeta a vivermos cada dia
na graça e na mericórdia de
Deus. Cuidemos da vida a
cada momento”, pediu.

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

Assembleia Geral Extraordinária da Renovação Carismática Católica - Convocação
O Conselho Diocesano
da Renovação Carismática Católica da Diocese de
Santos, pelo seu Presidente,
cumprindo o regimento,
CONVOCA os Senhores
membros do Egrégio Conselho de acordo com o artigo 5, parágrafo único do
seu regimento os Coordenadores de Grupo de Oração
da Renovação Carismática
Católica cadastrados na

Diocese de Santos, bem
como os demais membros
do Conselho Diocesano
da Renovação Carismática
Católica a comparecerem
a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no
próximo dia 28 de setembro, com início em primeira
chamada às 13h:00, com a
maioria absoluta de seus
membros ou, em segunda
chamada, às 13h:30 com

qualquer número de membros presente.
O local da Assembleia
será na Igreja Divino Espírito
Santo, à Rua Professor Francisco Meira, número 85 no
Bairro Jardim São Manoel
na Cidade de Santos.
Será deliberada a seguinte ordem do dia:
1 –Leitura e Aprovação
da Ata Anterior.
2 – Palavra livre aos

Senhores conselheiros.
3 - Eleição do Presidente do Conselho Diocesano;
4 – Discussão para implantação do Conselho
¿VFDOHRXWURV
Santos, 29 de Agosto
de 2014 - Marcio da Silva
Nascimento/Presidente
do Conselho Diocesano
da Renovação Carismática Católica Diocese de
Santos
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Comunidade Santo Inácio de Loyola celebra 25 anos de história
3DUD FRPHPRUDU D IHVWD
do Padroeiro e também os
 DQRV GH VXD IXQGDomR D
comunidade Santo Inácio
GH /R\ROD FHOHEURX D PLVVD
em ação de graças no dia 3
de agosto. A comunidade
HVWi ORFDOL]DGD QR FRQMXQWR
KDELWDFLRQDO R %1+ TXH
¿FDQREDLUUR1RVVD6HQKRUD
$SDUHFLGD HP 6DQWRV H ID]
parte da paróquia Sagrado
Coração de Jesus.
A missa aconteceu no
&ROpJLR $QGUDGDV TXH WHP
VLGR R HVSDoR GH UHDOL]DomR
das atividades da comunidade desde o início. O
SUHVLGHQWH GD FHOHEUDomR
IRL R SDGUH $QW{QLR )LQRWWL
pároco da Sagrado Coração,
FRQFHOHEUDQGRFRPRVSDGUHV
(OPLUDQ)HUUHLUD6DQWRVTXH
WUDEDOKRX QD 6DQWR ,QiFLR
quando era seminarista, e
R SDGUH (QLURTXH %DOOHULQL
TXH IRL XP GRV IXQGDGRUHV
da comunidade.
'H]HQDVGH¿pLVSDUWLFLSDUDPGDPLVVD$OpPGRVTXH
IUHTXHQWDP D FRPXQLGDGH
pessoas que já moraram no
%1+ HVWLYHUDP SUHVHQWHV
DVVLPFRPR¿pLVGDSDUyTXLD
Sagrado Coração de Jesus. A
FRPXQLGDGHS{GHUHOHPEUDU
e agradecer a todos os padres
e seminaristas que deram
DVVLVWrQFLD DR ORQJR GRV 
DQRVHDSyVDPLVVD¿]HUDP
XPD SURFLVVmR SHOR %1+ H
IHVWHMDUDP FRP XP EROR GH
aniversário.
3DGUH $QW{QLR )LQRWWL
parabenizou a comunidade
SHORVDQRVHDJUDGHFHX
j T X H O H V  T X H  F R O D E R U D P
SDUD TXH HOD VH PDQWHQKD
ILUPHHXQLGD³(XJRVWDULD
de parabenizar a comunidade que, mesmo com as
GLILFXOGDGHV PDWHULDLV H
pastorais sobrevive com a
ajuda dos padres e seminaristas que passam por
DOL(VVHVDQRVPRVWUDP
TXH HOHV WrP FDSDFLGDGH
de superação. Desejo que
continuem perseverantes e, quem sabe um dia,
possamos ter um espaço
próprio. Mas não podemos deixar de agradecer
j GLUHWRUD GD (VFROD GRV
Andradas que tem cedido
generosamente o espaço
SDUDDVDWLYLGDGHV´
DIFICULDADES
(QWUHDVGL¿FXOGDGHVHQIUHQWDGDV SHOD FRPXQLGDGH
DOpP GD IDOWD GH XP HVSDoR
próprio, está a precariedade
PDWHULDO SDUD RUJDQL]DU R
HVSDoROLW~UJLFR³3DUDID]HU
RDOWDUQyVXVDPRVGRLVFDYDOHWHVFRPXPDSRUWDHPFLPD
2V PRUDGRUHV GR %1+ VmR
No dia 23 de agosto o grupo de Jovens da Assunção do
Morro São Bento, em Santos, visitaram a casa de adoção de
crianças Vó Benedita para uma tarde de brincadeiras. O jovem
Luiz Lima conta a expirência: “Me motiva ver que mesmo com
DVGL¿FXOGDGHVDVFULDQoDVWrPRVRUULVRHVWDPSDGRQRURVWR
9HUTXHFRPWmRSRXFRYRFrWUD]XPDDOHJULDJLJDQWHVFDSDUD
DTXHODVFULDQoDV0HIH]YHURPXQGRFRPVRXWURVROKRV´

Fotos Nene Biths/Face

Pe. Toninho relembra
as histórias que marcaram
esses 25 anos

Eucaristia celebra a ação
de Deus no seio da comunidade
uma maioria idosa, então são
poucas pessoas para arrumar
HOLPSDUHWDPEpPSDUDHVWDU
jIUHQWHGDVDWLYLGDGHVSDVWRUDLV´ FRQWD D FRRUGHQDGRUD
GD FRPXQLGDGH (GQDOGD
&RUUHLD%LWKVHPERVNL
Mas a coordenadora diz
o que anima os poucos que
OHYDP D FRPXQLGDGH DGLDQWH ³'RP -DF\U IDORX XPD
vez que a comunidade Santo
,QiFLR GH /R\ROD QmR SRGLD
IHFKDUSRUFRQWDGRVLGRVRV
Como muitos não têm condições de ir até uma paróquia,
precisam da presença da
FRPXQLGDGHDOL1DSULPHLUD
FHOHEUDomRRSDGUH(QLURTXH
disse que o que é de Deus,
vinga. E assim é nossa comunidade. A missa dos 25
anos mostrou que é Jesus
TXHPYDLjIUHQWHPHVPRHD
recompensa por todo trabaOKRYHPDWUDYpVGDVDOYDomR
GDVSHVVRDVTXHSDUWLFLSDP´
$WXDOPHQWH D 3DVWRUDO
GD 6D~GH p PXLWD DWLYD QD
comunidade. Os agentes
visitam os doentes da região
SDUDUH]DUHOHYDUXPSRXFR
GH FRQIRUWR H GR DPRU GH
Deus. O movimento Vida
$VFHQGHQWHTXHGHVHQYROYH
XPWUDEDOKRSDUDDLGDGH
FRPHoRXQDFRPXQLGDGHKi
GRLV DQRV ³7RGR R ~OWLPR
sábado do mês, nos reuniPRV jV  KRUDV H WHPRV
PRPHQWRV GH HVSLULWXDOLGDGH HYDQJHOL]DomR H GLQkPLFD´H[SOLFRX0DULDGR
&DUPRGD6LOYDUHVSRQViYHO
SHOR0RYLPHQWRQR%1+
Para padre Eniroque, a
comunidade Santo Inácio de
/R\RODpXPD*UDoDGH'HXVH
YLYHDTXLORTXHWHPVHIDODGR
QD ,JUHMD DWXDOPHQWH VREUH
uma “comunidade de coPXQLGDGHV´HGHXPD,JUHMD
TXHYDLDRHQFRQWURGDTXHOHV
TXH QHFHVVLWDP ³(X ILFR

PXLWRIHOL]GHID]HUSDUWHGD
vida da comunidade e de ter
SDUWLFLSDGRGHVWDFHOHEUDomR
onde eu vi uma comunidade
bonita e viva. Uma comunidade vitoriosa, em que a
mão de Deus está presente.
4XHUR SDUDEHQL]iORV SHOD
FDPLQKDGD TXH FRPSURYD
TXH QR PHLR GD IUDJLOLGDGH
KXPDQD'HXVWRUQDDVFRLVDV
JUDQGHV´
3DGUH (OPLUDQ WDPEpP
FRQ¿UPD D DOHJULD HP SDUticipar desses 25 anos: “Me
DOHJUDPXLWRDSHUVHYHUDQoD
e de ver que a comunidade
WHVWHPXQKRX HVWD YRQWDGH
esse amor à Igreja. A perseverança da comunidade tem
VLGRXPDUHVSRVWDGHIp´
JUBILEU DE PRATA
+i  DQRV R HQWmR VHPLQDULVWD(QLURTXH%DOOHULQL
HVWDYD ID]HQGR SDVWRUDO QD
Paróquia Sagrado Coração
de Jesus e queria ocupar
EHP R WHPSR DRV ILQDLV GH
semana: “Eu queria ver os
IUXWRVGDTXHOHWUDEDOKRHQmR
VyHVWDUDOL9LQR%1+XPD
necessidade missionária, de
LUDRHQFRQWURGDTXHOHSRYR
Eu não queria me acomodar
QDVHVWUXWXUDVGDSDUyTXLD´
UHOHPEUDRDJRUDSDGUH(QLroque.
(OH IDORX VREUH R GHVHMR
de começar uma comunidade
QRFRQMXQWRKDELWDFLRQDOGH
6DQWRVFRP0DUOHQH7DYDUHV
XPDDJHQWHGD3DVWRUDO9RFDFLRQDOFXMRV¿OKRVHVWXGD-

vam na Unidade de Educação
GRV $QGUDGDVQR %1+(OD
conversou com a diretora soEUHDSRVVLELOLGDGHGRHVSDoR
VHUXVDGRSDUDFHOHEUDo}HVH
catequese e a diretora, desde
HQWmR WHP FHGLGR D HVFROD
para as atividades da comunidade.
Os moradores da região
começaram a se reunir e
'HXV IRL DEULQGR RV FDPLQKRV $Wp TXH QR GLD  GH
agosto de 1989, Eniroque
IH]DSULPHLUDFHOHEUDomRGD
FRPXQLGDGHHFRPHOHVFDPLQKRXDWpTXHIRLWUDQVIHULGR
para dar continuidade ao seu
WHPSRSDVWRUDO
8P SDGUH TXH IRL PDUFDQWHQDKLVWyULDGDFRPXQLGDGHIRLRSDGUH5XL0HODWH
sacerdote jesuíta que atuava
QDFLGDGHGH6mR3DXORPDV
VHPSUHYLQKDYLVLWDUDPmH
TXHPRUDYDHP6DQWRV)RL
HOH TXHP GHX R QRPH GH
6DQWR,QiFLRGH/R\RODSDUD
D FRPXQLGDGH XPD KRPHQDJHPDR6DQWRTXHIXQGRX
D&RPSDQKLDGH-HVXV
Aos poucos, a comuniGDGH IRL VH HVWUXWXUDQGR H
começaram as catequeses
para os sacramentos. Os pais
TXH OHYDYDP RV ¿OKRV SDUD
se preparem para a primeira
FRPXQKmR IRUDP VH HQJDjando na comunidade que
QHVWH DQR FHOHEUD R MXELOHX
de prata.
$ &RPXQLGDGH FHOHEUD D
PLVVDDRVGRPLQJRVjVK

Pe. Fernando Gross, Reitor do Seminário, lança livro sobre Judaísmo
Lu Corrêa

Pe. Fernando Gross, Reitor
do Seminário Diocesano S. José,
lançou o livro “O Ciclo de Leituras
da Torah na Sinagoga”, no dia 30
de Agosto, na Igreja da Pompéia,
em Santos.
Esta obra é resultado de seus
estudos em Judaísmo, realizado
no Instituto Ratisbonne São Pedro de Jerusalém, em Israel, em
2012-2013.
Um grande número de paroquianos e amigos prestigiaram o
lançamento bem como Dom Jacyr
Francisco Braido e um grupo de
amigos da Sinagoga Beit Jacob de
Santos (foto).

Tríduo vocacional na S. Paulo
Divulgação

Dunga, da Canção Nova, em SV

Em preparação para a Cerimônia de Vestição da postulante Adriana Seixas Pinheiro, do Instituto Secular das Irmãs
Maria de Schoenstatt de Atibaia/SP, aconteceu nos dias 1,
2 e 3 de agosto o tríduo vocacional na paróquia São Paulo
Apóstolo, em Santos (na foto, com o pároco, Pe. Claudenil
Moares). Os encontros foram voltados para os jovens e as
famílias com atividades e catequeses que convidavam os
participantes para o despertar vocacional. Acompanhando
Adriana estava a Irmã Viviane Maria.
No dia 6 de setembro, Adriana recebeu as Vestes em uma
cerimônia que aconteceu no próprio Instituto, em Atibaia.

Pe. Eniroque, então seminarista, deu início à comunidade

Aproximadamente mil pessoas participaram da Missa de
Louvor que aconteceu na paróquia Nossa Senhora das Grças,
em São Vicente no dia 14 de setembro. A celebração contou
com a presença do missionário da Canção Nova Dunga que
fez uma pregação para os participantes.

5/9 - Dunga na Festa do Monte Serrat

Durante a programação
da Festa de Nossa Senhora
do Monte Serrat, o Cantor
Dunga, da Canção Nova, estará fazendo show no dia 5 de
setembro, após a missa das 19
horas, em frente à Catedral.
Todos convidados!!

Setembro/2014

Cidade de Cubatão se reúne para celebrar a Padroeira
Fotos Isaque Martins/Chico Surian

Cerca de dez mil fiéis
participaram da missa que
encerrou os festejos da Padroeira de cubatão, Nossa
Senhora da Lapa, no dia 15
de agosto. A missa foi presidida pelo padre convidado
Sérgio Bendin, da diocese de
Jaboticabal, e co-celebrada
pelos padres Eniroque Ballerinni, da paróquia São Judas
Tadeu (Jardim Casqueiro),
Carlos Alves de Miranda,
paróquia Nossa Senhora da
Lapa (Centro) e Antonio
Pereira Luz, da paróquia de
São Francisco de Assis (Vila
Nova). Participaram ainda da celebração a prefeita
Márcia Rosa, e autoridades
do Executivo e Legislativo.
Em seguida, houve show do
padre Sérgio Bendin e banda,
no mesmo local.
As celebrações tiveram
início no dia 3 de agosto e
reuniu as pastorais, serviços
e movimentos que não mediram esforços para acolher
a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora pelas
comunidades, com a oração
do Terço, pregações e celebrações.
No dia 15, a carreata começou às 16 horas na Igreja
São Judas Tadeu, após a bênção dos veículos, e percorreu
ruas do Jardim Casqueiro,
bairros Ponte Nova, Parque
São Luiz, Vila São José, terminando na Igreja São Francisco de Assis, na Vila Nova.
Dali, após breve celebração,
partiu a procissão. Além da
imagem de Nossa Senhora
da Lapa foram incorporadas ao cortejo andores com
imagens de São Judas Tadeu
e São Francisco. Os fiéis,
portando velas, formaram

Capela N. Sra. de Fátima

Procissão percorre as ruas de Cubatão, reunindo um
JUDQGHFRUWHMRGH¿HLV

Casa do Povo de Deus

Pe. Castilho assume
Par. S. Jorge Mártir
Dom Jacyr Francisco
Braido,CS, Bispo Diocesano de Santos, preside a
missa de posse de Padre
Antonio Paulo Ferreira de
Castilho (foto) na paróquia
São Jorge Mártir, em Santos, no dia 6 de setembro,
às 18 horas.
Padre Castilho nasceu
em 29 de julho de 1953
em Santos, tendo como
paróquia de origem Santo
Antônio do Embaré/Santos. Tornou-se sacerdote
no dia 1º de maio de 1987.
Atualmente, é professor da
Universidade Católica de
Santos e Capelão da Congregação das Religiosas
de Maria Imaculada, em
Santos.
A Paróquia São Jorge foi fundada em 29 de

setembro de 1971, tendo como primeiro pároco
Pe. Paulo Hornneaux de
Moura.
A Igreja fica na Praça
Rubens Ferreira Martins,
41 - Estuário. Fone: 133236-3528.

Missa da juventude no Guarujá

Pe. Sergio Bedin (com microfone), padres e diáconos das
três paróquias: festa reúne a cidade ao redor de N. Senhora

Divulgação

Capela Divina Misericórdia

Comunidade São Marcos

Comunidade S. João Paulo II

uma procissão luminosa,
que percorreu toda a Avenida
Nossa Senhora da Lapa, na
Vila Nova, seguindo pelas
avenidas Martins Fontes e
Nove de Abril, até à área da
missa campal.

Durante todo tempo, foi
entoado o hino à santa, cujo
refrão é um apelo à sua proteção: "Tu que deste ao mundo
o amor mais profundo, o
Filho de Deus, abençoa esta
igreja, teus filhos proteja,

Mãezinha do céu". O pároco
da Matriz, Pe. Carlos Alves,
falou sobre a importância da
presença de Nossa Senhora
QD  YLGD GRV  ¿pLV ³(OD p D
presença materna de Deus
que consola e conforta seus
¿OKRVDMXGDQGRRVQDVH[SHriências do dia a dia”.

Há 400 anos um milagre mantém acesa a chama da fé
ao redor de Nossa Senhora do Monte Serrat
&HUFDGHGRLVPLO¿pLVSDUticiparam da celebração que
deu início às festividades da
Padroeira de Santos, Nossa
Senhora do Monte Serrat, no
Sambódromo da Zona Noroeste, no dia 24 de agosto.
Antes, às quatro da tarde, o
pároco da Catedral, Pe. José
Myalil Paul, celebrou a missa no Santuário, no alto do
Monte Serrat, e em seguida,
aconteceu a procissão pelas
escadarias do Morro (415
degraus), trazendo a imagem
da Padroeira.
Pelo segundo ano, as festividades começaram no
Sambódromo, e após a missa,
a imagem seguiu em peregrinaçaão pelas paróquias
da Zona Noroeste (Sagrada
Família, S. Margarida, S. Tiago), e ainda na São João Batista (Nova Cintra) e Museu
GH$UWH6DFUD³eXPDIRUPD
de Nossa Senhora chegar
PDLVSHUWRGHVHXV¿OKRVMi
quem todos podem acorrer a
ela no alto do Monte Serrat”,
disse Pe. José Paulo. Este
ano, a Cidade vive também
o ano jubilar que celebra 400
anos do milagre atribuído a
Nossa Senhora, quando a ciGDGH¿FRXOLYUHGHLQYDVRUHV
após parte do Monte Serrat
sofrer um desmoronamento.
A população refugiada no
alto do morro atribuiu esse
evento à proteção de Nossa
Senhora. Daí se fortalece a
devoção que perdura até os
dias de hoje.
A missa no Sambódromo
terminou com dois pedidos
que vão mudar o panorama
dos festejos da Padroeria. O
primeiro, feito pelo pároco,
para que o Município possa
ter um monumento à Padroeira fora do Monte Serrat
(e prontamente aceito pelo
prefeito que se dispôs a encontrar um lugar adequado)
e o segundo, do prefeito para
o Bispo Dom Jacyr Braido,
para que os festejos a Nossa
Senhora comecem na Zona
Noroeste, para marcar também o aniversário de criação
daquela área. Pedido igualmente aceito por Dom Jacyr.
No dia 30/8, a Imagem de
Nossa Senhorat foi recepcionada por Dom Jacyr Braido
na Catedral, dando início à
Novena. Também durante

7
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Geral

Fotos ChicoSurian

A Missa da Juventude aconteceu no dia 24 de agosto,
na paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro,
*XDUXMi2VMRYHQV¿FDPUHVSRQViYHLVSRUWRGDDFHOHbração: liturgia, animação, acolhida. Esta Missa acontece todo último domingo de cada mês. Excepcionalmente,
a próxima Missa da Juventude será no dia 5/10, às 17h
na Comunidade São Paulo, na Av. Miguel Stafano, 1560.

S. Judas/Santos reabre as portas
S. Judas Tadeu/face

'RP-DF\U%UDLGRSUHVLGHDPLVVDQR6DPEyGURPRTXHUHXLQLXFHUFDGHPLO¿pLV

Recepção pelos padres da Zona Noroeste (no dia 24/8) e na Catedral (no dia 30/8)

Após 18 meses de reformas no telhado, a Paróquia
São Judas Tadeu, em Santos, reabre as portas! No
dia 28 de agosto, centenas
de fiéis participaram da
primeira missa após o longo período de obras.
A celebração foi presidida pelo pároco Monsenhor Francisco Leite.
Durante um ano e meio,
as missas estavam sen-

do celebradas nos fundos
da Igreja, no altar de São
Judas. Foi colocada uma
porta de vidro para separar
DSHTXHQD³LJUHMDLPSURYLsada” do restante.
As missas na paróquia
acontecem às segundas,
quartas, quintas, sextas e
sábados, às 19 horas. Domingo, às 7h30, 9h e 18h;
e todo dia 28, 7h30 e 19h.
Tel.: (13) 3251-4146.

Jovens da Assunção visitam
Casá Vó Benedita
Divulgação

3H-RVp3DXORDJUDGHFHRWUDEDOKRGDDUWHVm/~FLDGH)iWLPDTXHOHYRXWUrVPHVHVSDUD
confeccionar o belíssimo manto de Nossa Senhora
a celebração foi feita a cerimônia de troca do manto
de Nossa Senhora, confeccionada pela artesã Lúcia de
Fátima Silva.
Até o dia 8, as paróquias,
pastorais, serviços, movimentos e colégios católicos
da Cidade estarão homenageando a Padroeira, com extensa programação de missas,
reza do terço, celebração da
palavra e Novena.

8/9- Festa da Padroeira
Na Catedral:
7h e 8h- Missa Solene.
9h30 - Missa Campal.
Em seguida, procissão até
o Paço Municipal para a
renovação da Consagração
da Cidade a Nossa Senhora.
No Santuário:
16h – Missa Campal
presidida por Dom Jacyr
Braido.

19h – Missa Solene e encerramento das festividades.
Show do Cantor Dunga,
na Catedral no dia 5, e quermesse nos dias 5 a 8/9.
Quermesse com show no
Santuário no dia 7/9 às 20h.
Tel.: (13) 3224-1593.
A Missa no Sambódromo
contou com o apoio da Prefeitura de Santos, 2º Batalhão
de Infantaria Leve do Exército e Guarda Portuária.

No dia 23/8, o grupo
JA (Jovens da Assunção),
do Morro São Bento esteve visitando a Casa Vó
Benedita, quando puderam
brincar e dar um pouco
de carinho e atenção às
crianças.
O jovem Luiz Lima relatou a experiência como
motivadora para sua vida:

³ 9HU TXH FRP WmR SRXFR
elas se sentem tão felizes,
tão alegres... isso me faz ver
o mundo com outros olhos
diferentes, mais uma vez."
Thalita Batista também
falou sobre o encontro:
³0HVLQWRIHOL]SRUWHUPHXV
pais comigo. Percebo o
valor da família nessas
horas”, avalia.
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Educação

Liceu Santista sedia IV Exposição Teenager
de Universidades e Profissões no Litoral

Universidade Católica de Santos abre
inscrições para o Vestibular 2015

Assessoria de Comunicação
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Pelo quarto ano consecutivo, o Liceu Santista sedia a
Uniexpo Litoral - Exposição
Teenager de Universidades e
3UR¿VV}HVQR/LWRUDO2HYHQ
to é gratuito e acontece no
sábado, 13 de setembro, das
11h às 16h30, com atividades
exclusivas para estudantes
e para educadores e pais.
Para participar, é preciso
inscrever-se gratuitamente
pelo site www.teenager.com.
br. As vagas são limitadas.
A programação, disponível no site www.liceusantista.com.br, inclui palestras,
workshops e atividades práticas, testes de orientação
SUR¿VVLRQDOEHPFRPRVWDQ
ds de diversas instituições
como USP, Unesp, Unicamp,
UniSantos, FEI, ITA, FGV
entre outras. Os participantes também poderão visitar
o plantão de dúvidas com
profissionais de diferentes
áreas de atuação.
NOSSA SENHORA DO

MONTE SERRAT
Na quarta-feira, 3 de setembro, os alunos do 4º
ano do Ensino Fundamental
reuniram-se na catedral de
Santos para prestar homenagem a Nossa Senhora do
Monte Serrat. Acompanhados pelo coordenador de
Pastoral, Sérgio Pereira Noguera Júnior, e pelo Coral
Canta Mais, sob a regência do
professor Felipe Borges, os
liceístas ofertaram orações,
ÀRUHV P~VLFDV H DJUDGHFH
ram à padroeira da cidade de
Santos por todas as alegrias
vivenciadas junto às famílias
e amigos.
CONCURSO DE BOLSAS
Entre os dias 10 e 25 de
setembro estarão abertas as
inscrições para o 2º Concurso
de Bolsas do Liceu Santista,
voltado para alunos que vão
cursar do 3º ano do Ensino
Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio em 2015. As
provas serão realizadas no

O evento é gratuito e acontece no sábado, 13 de setembro,
das 11h às 16h30, com
atividades exclusivas para estudantes
e para educadores e
pais. Para participar,
é preciso inscrever-se
gratuitamente pelo
site www.teenager.
com.br. As vagas são
limitadas.
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Aluno de Química realiza intercâmbio nos
EUA por meio do Ciência Sem Fronteiras
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dia 26 de setembro, às 15
horas, para o Ensino Médio
e no dia 27 de setembro, às
9 horas, para o Ensino Fundamental.
Os interessados podem se
inscrever pelo portal www.
liceusantista.com.br ou diretamente na secretaria da escola (Av. Francisco Glicério,
642, em Santos), de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h30,
e aos sábados, das 8h às 11h.
O concurso não é válido para
alunos que já estudam no
Liceu Santista.
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Paróquia São José Anchieta torna-se unidade
da Escola de Evangelização Santo André
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PJ com novos cursos para lideranças
JSC

No dia 16 de agosto a
paróquia São José de Anchieta, em São Vicente, passou a ser reconhecida como
uma unidade da Escola de
Evangelização Santo André.
Para confirmar o título, o
coordenador estadual da
Escola, Reinaldo Christoleti,
entregou o símbolo da Escola
durante a Missa.
A Escola de Evanglização

Santo André está presente
em mais de 60 países e a
de São Vicente é a única da
Diocese de Santos. A partir
de agora, as paróquias que
estejam interessadas em inciar a Escola podem entrar
em contato com a São José
de Anchieta que auxiliará na
formação.
A EESA São José de Anchieta busca um método

VLPSOHV H H¿FDU GH HYDQJH
lização baseado na metodologia ativo-participavo
que se fundamenta em seis
princípios pedagógicos, utilizando os sentidos humanos
da audição, tato e visão.
São 21 cursos divididos
em três módulos: Fundamentos da Vida Crsitã, Como
Evangelizar e Como Formar
Evangelizadores.

IV Seminário Nacional de Incidência Política
Mais de 80 agentes da
Pastoral da Aids participaram do IV Seminário Nacional de Incidência Política
em Porto Alegre/RS, entre os
dias 8 e 10 de agosto.
O evento teve como objetivo discutir o combate a
epidemia da AIDS no Brasil
no momento atual e o reposicionamento da Pastoral no
conjunto do movimento.
Além dos agentes, o seminário contou com a participação de gestores da política
de AIDS das três esferas do
governo: Federal, Estadual e
Municipal. Cristina Câmara

e Vanildo Zugno, pesquisadores do tema também
estiveram presentes.
Durante o encontro, os
participantes aprofundaram
o contexto da epidemia, as
novas estratégias de combate, assim como as formas de
¿QDQFLDPHQWR
Orientados pelo compromisso da fé, os agentes
da pastoral aprovaram por
unanimidade, a Carta de
Porto Alegre, documento
dirigido aos conselhos de
saúde, aos gestores de políticas de AIDS, à comunidade
eclesial e à sociedade como

um todo, expressando seus
compromissos.
Representando a Diocese
de Santos, participaram do
encontro Lucilia Valente, de
Santos e Manoel Serpa, de
Cubatão.

A Pastoral da Juventude
da Diocese de Santos (PJ)
realizará dois cursos simultâneos no mês de setembro: o
Projeto de Vida e o Curso
de Dinâmica para Líderes, pretendendo reunir 30
jovens em cada formação.
Ambas as atividades serão
ministradas entre 26 e 28 de
setembro na Escola Municipal Carolina Dantas (Rua
Aurélio Ponna, 26, Catiapoã/
São Vicente).
As inscrições são no valor
de R$ 20,00 e devem ser
feitas pelo blog: www.pejoteirossantos.wordpress.com.
“Nesses quatro anos de
rearticulação da PJ na Diocese, percebemos que muitos
dos jovens já estão alcançando a vida adulta e precisam
de uma orientação vocacional na profissão e também
na vida eclesial, em contato
com pastorais, movimentos
e até iniciativas sociais como
21*V´MXVWL¿FDRFRRUGHQD
dor diocesano Lincoln Spada.
Ele complementa: “De
certa forma, este curso é
uma atualização do antigo
Encontro de Identificação
Vocacional, que fez sucesso e
estimulou vocações na última
década”. O diferencial é que
o curso também vai discutir
como os participantes podem despertar habilidades e
talentos dos outros jovens de
suas comunidades. “Portanto, é um curso voltado para
todos que queiram discutir o
tema vocacional”.
Já o Curso de Dinâmica
para Líderes, criado em nível

Parabéns ao Grupo de jovens da Pompéia (Jovens Servindo
a Cristo), no dia 3 de agosto celebraram um ano de criação.
Coragem!!!
nacional nos anos 80 e tradicional na Diocese desde 1999,
é uma formação para estimular o protagonismo de novas
lideranças de grupo, a partir
de vivências e dinâmicas que
incentivem o seu senso crítico
na fé e de engajamento social
tendo uma visão de formação
integral da pessoa humana.
GRUPOS PÓS-CRISMA
A proposta da PJ é que
o modelos destes cursos tenham continuidade no próximo ano e que atendam
a realidade dos grupos de
jovens. “Neste semestre, em
contato com membros da Comissão de Animação Bíblico-Catequética, percebemos
que muitos dos 25 grupos
de PJ na Diocese foram criados após turmas de Crisma,

portanto, em formação permanente na fé. Por isso, já
estamos em contato com a
comissão para fortalecermos
esse projeto de evangelização
a partir do próximo ano”,
ressalta Lincoln.
DIA NACIONAL DA
JUVENTUDE
Com tema Fraternidade
e Tráfico Humano e lema
“Feitos para Sermos Livres”,
o Dia Nacional da Juventude
será realizado no dia 18 de
outubro pela Pastoral da JuYHQWXGH&RPPLVVDR¿FLQDV
artísticas e debates, a programação do evento gratuito
será das 9 às 16 horas e o local
HVWiVHQGRGH¿QLGRHQWUH6mR
Vicente e Santos.
Mais informações: Lincoln – 98145-8932.
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Se você pensa em servir a Deus entre em contato conosco: seminariosaojosediocesesantos@gmail.com

Seminaristas receberão
a ordem do diaconato
Com grande alegria
Dom Jacyr aprovou o
pedido dos jovens seminaristas Renan Fonseca
e Censi e Felipe Sardinha
Bueno para a ordenação
Diaconal. A celebração
acontece no dia 29 de novembro, às 9h, sábado, na
Catedral.
Obrigado meu Deus
por mais dois novos diáconos ordenados para servir
o povo santo de Deus na
Diocese de Santos.
Veja, a seguir, os depoimentos dos seminaristas sobre esta nova
etapa de sua caminhada
vocacional:

Renan Fonseca e
Censi - É chegada a hora
de dar um passo a mais...Na
sexta-feira, dia 29 de agosto, recebi uma das melhores
notícias da minha vida.
Nosso bispo, Dom Jacyr,
em nome da Diocese de
Santos, acolheu meu pedido ao Diaconato. E já marcou a data da ordenação,
para o dia 29 de novembro
de 2014 às 9h.
Após o anúncio do reitor, Pe. Fernando Gross,
para os seminaristas, tive
vários sentimentos que
gostaria de partilhar com
todos os leitores do Jornal
Presença Diocesana:
Gratidão: Pelo meu
pároco, Pe. Baldan, que
me encaminhou para o Seminário, pelos formadores
da época: Pe. Julio e Pe.
Ricardo, que acolheram
meu pedido de ingresso.
Pela Diocese de Santos,
que investiu em meus
estudos e acreditou em
minha vocação. A tantos
padres e leigos que me incentivaram e que curtiram
cada etapa deste processo.
Agradeço também aos
padres que me acolheram
para o estágio pastoral: Pe.
Baldan, Pe. Raimundo, Pe.
Cláudio da Conceição, Pe.
Valfran, Pe. José Paulo e
Padre Valdeci, através do
pastoreio de vocês em suas
comunidades decidi seguir
em frente. Aprendi muito
com vocês! E não poderia
esquecer da minha família
e amigos que sempre estiveram comigo, apoiando
minha decisão. Deus os
abençoe! E também aos
seminaristas e formadores
atuais do nosso Seminário, muito obrigado por

tudo!
Alegria: De estar servindo ao Senhor nesta
Diocese de Santos. Sou
um jovem feliz de assumir
minha vocação.
Saudade: Ao longo
destes anos várias pessoas
que desejavam festejar
esse momento comigo
¿]HUDP VXD 3iVFRD H QmR
SRGHUmRHVWDU¿VLFDPHQWH
mas estarão junto de Deus
me ajudando a seguir em
frente. Padre Edvaldo,
meus tios Edson e José
Carlos, as senhoras: Marlene, Cida, Irene, Isaura
da Capela Bom Pastor. E
tantos outros...
Peço a oração de vocês
nestes três meses! Espero
ver todo o povo de Deus
na Catedral para acolher
mais dois novos Diáconos.
Uma saudação carinhosa a
todos vocês!
Um abraço!

Felipe Sardinha “Faça-se em mim, segundo a tua Palavra” – Lc 1,38.
Esse versículo belíssimo
e profundo traduz o meu
sentimento diante da ciência do ministério diaconal,
que com a graça de Deus,
passarei em breve a exercer na Igreja Diocesana de
Santos.
Assim como Maria entregou-se ao mistério da
encarnação do Salvador,
colocando-se à disposição
do projeto de Deus, quero
também pôr-me diante
dos desígnios do Senhor
no serviço às comunidades
de nossa Baixada.
Escolhi esse lema que
pretendo levar por toda
a vida. Minha intimidade
com a devoção mariana
auxiliou nesta escolha.
Além de pertencer, na
origem, à uma paróquia,
cuja padroeira é Nossa
Senhora, sob o título “das
Graças” (Vicente de Carvalho/Guarujá), sou congregado Mariano, e venho
auxiliando no Apostolado
de comunidades sob a
proteção da Virgem.
Na Teologia, apaixonei-me principalmente
pelo estudo e meditação
da Palavra (Sagrada Escritura), a qual, assim
como a mãe de Jesus, devo
deixar modelar a minha
existência.
Peço a Deus a graça da
¿GHOLGDGH j ,JUHMD QHVWH
serviço. Conto com a oração e a presença de todos
neste momento especial.

Por uma cultura vocacional em nossas comunidades
“Cultura” pode ser compreendida como uma soma
dos padrões retidos e desenvolvidos pelo ser humano,
nas suas várias maneiras
de ser, ver e compreender o
mundo que o cerca.
A realidade cultural envolve nossa maneira de ver,
sentir e viver o mundo. De
pensar e compreender o
mundo. Ultimamente tem-se falado muito sobre a
junção das palavras:
CULTURA + VOCAÇÃO
ou CULTURA VOCACIONAL . A expressão CULTURA VOCACIONAL popularizou-se quando, em 1992, o
Papa João Paulo II utilizou
esta nomenclatura na Mensagem para o Dia Mundial
de Oração pelas Vocações.
João Paulo II referiu-se
ao tema da cultura vocacional, salientando que esta se
"constitui o fundamento da
cultura da vida nova, que
é vida de agradecimento
e gratidão, de confiança e
responsabilidade, e que no
fundo é cultura do desejo
de Deus, que dá a graça de
considerar o homem por
si mesmo, e de reivindicar
constantemente sua dignidade diante de tudo aquilo
que pode oprimi-lo no corpo
e no espírito".
Vale um questionamento: queremos realmente
uma CULTURA VOCACIONAL ou queremos buscar
soluções para a tão popular
CRISE DAS VOCAÇÕES?
Como a Juventude nos vê?
Recordemos as palavras
do Papa Bento XVI na abertura da V Conferência Episcopal Latino-Americana e
Caribenha, em Aparecida:
“Somos uma Igreja da atração”. Não é de hoje que
fala-se insistentemente em
mudança de metodologia
no campo vocacional. Não
é de hoje que fala-se na
diminuição numérica de vocacionados e vocacionadas
ao Ministério Ordenado e
à Vida Consagrada. E, por
fim, fala-se de um empenho
por assumir a tal "Cultura
Vocacional".
Mas o problema vocacional
está relacionado unicamente à
redução numérica de vocacionados e vocacionadas? Será
que Deus parou de chamar?
Ou qual será a causa?
Vamos verificar a situação da juventude frente às
diversas realidades. Poucas respostas encontramos
diante da realidade, mas
não podemos negar que:
Há uma crise cultural
onde a falta de paradigmas,
de referências e de profundidade na execução das
estratégias pastorais - e até
mesmo na vida -, abarcam
um universo de desafios,
sendo de poucas ou de nenhuma resposta.
Uma resposta, e ao mesmo tempo uma iluminação
para nossa prática vocacional, é o cultivo de articulação de alguns passos:
"A formação das consciências, a sensibilidade aos
valores espirituais e morais,
a promoção e a defesa dos
ideais da fraternidade hu-

mana, do caráter sagrado da
vida, da solidariedade social
e da ordem civil". (João
Paulo II, na Mensagem
para o 30º Dia Mundial de
Oração pelas Vocações)
A referência para um
bom desenvolvimento pastoral tem por encargo o
desenvolvimento e assimilação da Cultura Vocacional. No trabalho vocacional
também só pode ter êxito se
ela for uma Pastoral da e
para as vocações e não
de calendários e eventos. Só podemos oferecer
aquilo que temos.
"Sentimos hoje, mais
forte do que nunca, o desafio de criar uma cultura
vocacional em todos os
ambientes, de modo que os
jovens descubram a vida
como chamado e toda pastoral juvenil seja realmente
vocacional. Isso exige ajudar os jovens a superar a
mentalidade individualista
e a cultura da autorrealização, que os leva a projetar o
futuro sem colocar-se à escuta de Deus; isso também
exige envolver e formar
famílias e leigos”.
Deve-se colocar um empenho especial em suscitar
entre os jovens a paixão
apostólica. A fim de favorecer a opção vocacional de
trabalho apostólico, dever-se-á propor a esses jovens
uma vida espiritual mais
intensa e um acompanhamento pessoal sistemático.
Esse é o terreno no qual
florescerão famílias capazes
de testemunho autêntico,
leigos empenhados em todos os níveis na Igreja e na
sociedade e também vocações para a vida consagrada
e para o ministério ordenado". (Pe. Páscoal Chavéz)
Como os apóstolos fizeram a experiência de ir, ver
e permanecer (Jo 1, 43-36),
o animador vocacional, nas
várias instâncias de seu trabalho, é chamado a também
a viver esta experiência e
conduzir a outros para que
vivenciem tal prática. Um
método infalível já era dito
pelo papa emérito Bento
XVI, quando nos recordava
incessantemente "o testemunho suscita vocações”.
Bento XVI continua: “De
fato, a fecundidade da proposta vocacional depende primariamente da ação
gratuita de Deus, mas é

favorecida também - como
o confirma a experiência
pastoral - pela qualidade e
riqueza do testemunho pessoal e comunitário de todos
aqueles que já responderam
ao chamamento do Senhor
no ministério sacerdotal e
na vida consagrada, pois o
seu testemunho pode suscitar noutras pessoas o desejo
de, por sua vez, corresponder com generosidade ao
apelo de Cristo".
Passos para um itinerário de Cultura Vocacional
A) Encontro com Jesus Cristo: Jesus Cristo é
aquele que escolhe e chama.
O discípulo experimenta
a gratuidade e o amor de
predileção na escolha. “Ele
nos amou por primeiro”
(1Jo 4,19).
Lembremos dos encontros bíblicos: Nicodemos,
a Samaritana, Zaqueu, Maria... Só pode indicar um
caminho seguro aquele que
já percorreu esse caminho
ou sente-se feliz no caminho
que está percorrendo.
B) A Conversão: É
extremamente verdade que
precisamos abrir para novos horizontes e deixar que
o Espírito aja livremente
nas nossas atividades vocacionais. Mas é preciso não
olhar apenas para trabalhos
externos. Faz-se necessário converter o interior de
nossos trabalhos pastorais.
Precisamos redescobrir o
valor da vocação a partir
do itinerário: vida, batismo
(comunidade) e vocações
específicas. Urge a necessidade de uma comunidade
que sinta-se vocacionada.
É extremamente necessário
uma conversão na nossa
maneira de compreender-nos Igreja.
C) O Discipulado:
Quan do compreendemos
que todos devemos trabalhar pelas vocações, porque
todos somos vocacionados
(processo da conversão),
verificamos que "amadurecemos constantemente
no conhecimento, amor e
seguimento de Jesus Cristo"
(Doc. de Aparecida p. 129.)
É uma dinâmica vivencial
que nos aproxima do Senhor
do chamamento e liga-nos a
escutar o que Ele quer, transformando o Seu querer no
nosso querer. Com os olhos
¿[RVQR0HVWUH-HVXV&ULVWR
que "formou pessoalmente
a seus discípulos" (Doc. de
Aparecida, p. 128) percebemos como também devemos
fazer. Cristo nos dá o método e itinerário: 'Venham e
vejam' (Jo 1,39). 'Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida'
(Jo 14, 6).
D) A Comunhão: "Não
pode existir vida cristã fora
da comunidade: nas famílias, nas paróquias, nas
comunidades de vida consagrada, nas comunidades de
base, nas outras pequenas
comunidades e movimentos". (Doc. de Aparecida P.
130 -131). Nesse ponto, "a
pastoral vocacional consiste
essencialmente em iniciar
a participação, em modo

concreto e ativo, na vida e
missão da Igreja Particular".
Sentir-se comunidade cristã, é também sentir-se comunidade chamada a vivenciar
um projeto de amor, do qual
o Senhor nos propõe. (Pastoral
das Vocações - Documento
Conclusivo do II Congresso
Internacional de Bispos e
outros responsáveis pelas Vocações Eclesiásticas).
Sensibilizamos toda a
comunidade cristã, que
já passou pelos processos
de encontro, conversão,
discipulado e agora une-se para suplicar: "Pedi,
pois, ao Senhor da colheita
que envie operários para
a sua colheita" (Mt 9,38).
A comunidade de vocacionados é capaz de suplicar
porque sente-se chamada
a colaborar nesse processo
de "vocacionalização". Nela
(comunidade) passa-se a ter
os mesmos sentimentos de
Cristo, que sente compaixão
e indica caminho: "Pedi,
pois ao dono da colheita...".
Em Marcos, a passagem da
multiplicação dos pães é
antecedida pelo Senhor que
“sente compaixão de seu
povo”. Uma comunidade
que reza pelas vocações
é capaz de perceber as
necessidades que a circunda.
E) A Missão: "O discípulo, à medida que conhece
e ama o seu Senhor, experimenta a necessidade de
compartilhar com os outros
a sua alegria de ser enviado,
de ir ao mundo para anunciar Jesus Cristo, morto e
ressuscitado, e tornar realidade o amor e o serviço
na pessoa do mais necessitados, em uma palavra, a
construir o Reino de Deus".
(Doc. de Aparecida 130).
Falar de Cultura Vocacional é enxergar que
a comunidade cristã é o
primeiro lugar onde se
manifesta a profecia, a
novidade e a radicalidade. A comunidade cristã
tem sempre a tentação de
acomodar-se, delegando a
alguns a tarefa e o empenho
do trabalho vocacional. A
estes cabe a articulação e
motivação, mas não podemos delegar a poucos o
que é de todos. A Cultura
Vocacional é possível desde
que, em comunidade que
é a Igreja, assumamos um
caminho do qual todos sintam-se participantes e que
o Encontro com Jesus nos
impulsione a converter-nos.
Que a Conversão nos
conduza ao discipulado. O
Discipulado nos indique a
comunhão como razão de
doar-se. Que a Comunhão nos
direcione à missão. E a Missão
encaminhe a iluminar a muitos para a escuta e o diálogo na
proposta que o chamamento
do Senhor nos dirige.
(Compilação de Pe. Fernando Gross sobre a palestra proferida por pe.
Valdecir Ferreira, Assessor
da CNBB para o Serviço
de Animação Vocacional
nas Paróquias, durante a
Assembleia Vocacional, em
Atibaia).
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Pe. Luís Gonzaga Bolinelli - Assessor Eclesiástico da Comissão
Diocesana de Animação Bíblico-Catequética (AB-C)/Email: abcdiocesedesantos@gmail.com

Quanto deve ganhar um discípulo missionário de Jesus?
SHGH TXH UHDOL]HPRV JHVWRV FRQFUHWRV GH GRDomR
PHVPR SHTXHQRV PDV
sempre a partir do coraomRSRUDPRUFRPDTXHOD
mesma bondade que é
SUySULDGH'HXV3DLJUDças ao Espírito Santo que
habita em nós.
Aquele que age assim
sabe que seu gesto “não
WHPSUHoR´HSRULVVRQmR
se sente no direito de ter
qualquer tipo de privilégio
em relação àqueles outros
que também agem desse
mesmo modo.
$R LQYpV GH ¿FDU FDOculando os ganhos ou os
SUHMXt]RV R YHUGDGHLUR
discípulo missionário de
Jesus se alegra imensamente em ver que mais
pessoas acolhem a vida
plena que ele veio nos dar.
$ILQDO SDUD 'HXV FDGD
pessoa vale simplesmente
pelo fato de existir e não
pela capacidade ou oporWXQLGDGH GH SURGX]LU GH
acordo com nossos critérios econômicos ou de
status social.
*UDoDV D 'HXV WDPbém é verdade que em
nossas Comunidades muitos entendem que toda sua
dedicação pastoral “não
tem preço”! É por causa de
pessoas assim que muita
gente vai encontrando
VHX HVSDoR QD YLGD QD
sociedade e na própria
,JUHMD VHP VHU H[FOXtGD
ou mesmo descartada. É
a ação silenciosa e fecunda de tantos verdadeiros
discípulos missionários
GH-HVXVTXHYDLWRUQDQGR
realidade a grande proposta do Reino de Deus
que Jesus veio inaugurar!
Aprofundamento
a partir da Palavra
de Deus: 1R  'Rmingo do Tempo Comum
a liturgia nos propõe o
WH[WREtEOLFR0W
Convido você a lê-lo com
FDOPD SUHVWDU DWHQomR H
UHVSRQGHU4XHFULWpULRR
patrão usa para contratar
os empregados? Uma moeda de prata correspondia
ao necessário para que
uma família pudesse viver
GLJQDPHQWH SRU XP GLD
SRUWDQWR R TXH VLJQL¿FD
“eu lhes pagarei o que for
justo”? Como entender
que a “justiça” de Deus é
diferente daquela humana? Estou satisfeito com
o meu “salário” ou sempre
¿FRFRPSDUDQGRRFRPR
dos outros?

Tem uma propaganda
de um cartão de crédito
TXH ID] XPD OLVWD GH Yirios produtos com seu
respectivo preço e sempre termina com alguma
experiência de vida e a
conclusão de que aquilo
“não tem preço!”. Isso é
PXLWR VLJQLILFDWLYR SRLV
até mesmo uma instituição símbolo da sociedade capitalista reconhece
publicamente que o que
realmente importa na vida
não tem como ser comprado com dinheiro.
1R HQWDQWR HQFRQtramos muita gente que
não consegue entender o
trabalho gratuito de tantos
discípulos missionários
de Jesus em benefício de
RXWUDV SHVVRDV VHPSUH
FDUHQWHVGHDOJRVHMDHVSLritual ou mesmo material.
$ILQDO QHVVD VRFLHGDGH
capitalista em que vivePRVWXGRpYLVWRDSDUWLU
GD FHUWH]D GR OXFUR H SRU
isso é normal as pessoas
se perguntarem antes de
ID]HU DOJR ³4XDQWR RX R
TXH YRX JDQKDU DR ID]HU
isso?”
,QIHOL]PHQWH HQFRQtramos esse modo de pensar e viver até mesmo
HQWUHRVEDWL]DGRVTXHIUHTXHQWDPD,JUHMDHID]HP
parte ativa de sua própria
Comunidade. São pessoas
TXH UHDOL]DP DV PDLV YDULDGDV DWLYLGDGHV PXLWDV
YH]HVFRPJUDQGHHVIRUoR
H GHGLFDomR SHVVRDO PDV
que sempre querem ser
reconhecidas pelo que
ID]HP SURFXUDQGR DVVLP ¿FDU HP HYLGrQFLD H
adquirir certo status ou
privilégio na Comunidade.
A gratuidade do trabalho pela causa do Reino
de Deus é totalmente incompreensível para quem
não assumiu sua missão
batismal de verdadeiro
discípulo missionário de
Jesus Cristo. Assim como
é verdade que para a sociedade capitalista só tem
YDORUTXHPSURGX]PXLWR
HpUHFRQKHFLGR¿QDQFHLUD
ou socialmente por causa
GLVVR WDPEpP p YHUGDGH
que isso não tem nada a
ver com os ensinamentos
de Jesus!
Ele nos ensina que o
importante é todo e qualquer tipo de doação que se
ID]HPIDYRUGDGLJQLGDGH
de vida de quem quer que
seja. Mais do que medir
R TXDQWR IRL IHLWR -HVXV

AGENDA
*Posse de Dom Tarcisio Scaramussa como
Bispo Coadjutor da Diocese de Santos: 13 de
VHWHPEUR jV K QR 0HQGHV &RQYHQWLRQ &HQWHU
em Santos. Vamos acolhê-lo com fraterna alegria e
UH]DUPRVMXQWRVSHODVXDQRYDPLVVmR
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Eleições 2014 - Orientações
para as comunidades católicas
CÚRIA METROPOLITANA DE SÃO PAULO - Eleições de 2014.
Orientações para as
Comunidades Católicas
da Arquidiocese de São
Paulo
1. Nas eleições de 2014
estão em jogo os cargos de
Presidente e Vice Presidente
da República; de 1 Senador
por Estado; Deputados Federais; Governador e Vice
Governador do Estado; Deputados Estaduais.
2. A eleição é uma
oportunidade para confirmar os políticos e os
partidos que estão nos cargos
públicos e o modo como estão governando e legislando;
ou para mudar os mandatários e os rumos da política
do País e do Estado.
Os cristãos são chamados
a participar ativamente na
HGL¿FDomR GR EHP FRPXP
escolhendo bons governantes
e legisladores e acompanhando com atenção o exercício de
seus mandatos.

3. É importante conhecer bem as propostas
dos candidatos e dos partidos
DRVTXDLVHVWmR¿OLDGRV
Voto consciente é dado
com conhecimento. O voto
tem consequências e revela
a vontade do povo e suas
aspirações.

4. Atenção à corrupção eleitoral. $/HL
GHYHLRSDUDPRUDOL]DU
a vida política do Brasil; ela
condena o abuso do poder
econômico nas campanhas
eleitorais e a compra de votos. Os candidatos denunciados e condenados em
força dessa lei podem ter seu
registro negado ou diploma
FDVVDGR DOpP GH UHFHEHU
multas. Os fatos de corrupção
eleitoral devem ser denunciados à Justiça eleitoral.
5. Candidato precisa
ter ficha limpa. Desde
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 HVWi HP YLJRU D /HL
complementar 135 (“Lei da
ILFKD OLPSD´  3RU HOD SRlíticos já condenados por
FULPHV HOHLWRUDLV RX RXWURV
SUHYLVWRV QHVVD OHL WRUQDP-
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organizações comunitárias
ORFDLV FRPR RV &RQVHOKRV
3DULWiULRV$VVRFLDo}HVHGLversos serviços voltados para
o bem comum;
c) de ações voltadas a
promover leis importantes ³GH LQLFLDWLYD SRSXODU´
como prevê a Constituição
Brasileira de 1988 (cf art. 14);
d) do apoio a decisões
e ações políticas acertadas
e importantes; ou da desaprovação e decisões e ações
políticas equivocadas ou
inaceitáveis.
(Assina: Secretariado
de Pastoral da Arquidiocese de São Paulo)

-se inelegíveis pelo tempo
previsto na sua condenação.
$DSURYDomRGHVVDOHLGHLQLFLDWLYDSRSXODUFRQWRXFRP
expressiva participação das
FRPXQLGDGHVHRUJDQL]Do}HV
da nossa Igreja. É preciso ter
credibilidade para represenWDURSRYROHJLVODUJRYHUQDU
e administrar o patrimônio e
o dinheiro públicos.
6. Dar o voto a políticos comprometidos com

o bem comum e não,
apenas, com interesses
privados ou de grupos
restritos. O exercício do
poder político é um serviço
DR SRYR H DR 3DtV SRU LVVR
ele deve estar voltado para
DV JUDQGHV TXHVW}HV FRPR
D SURPRomR GR EHP HVWDU
FRQGLo}HVGHHGXFDomRVD~GHPRUDGLDGLJQDHWUDEDOKR
com justa remuneração para
WRGRV VDQHDPHQWR EiVLFR
respeito pela vida e a digniGDGHKXPDQDVXSHUDomRGD
YLROrQFLDSURWHomRHSURPRção da família e do casamenWR MXVWLoD H VROLGDULHGDGH
VRFLDOUHVSHLWRjQDWXUH]DH
ao ambiente da vida.
7. Não votar em candidatos comprovadamente

corruptos, envolvidos em
HVFkQGDORV TXH SURPRYDP
discriminação ou intolerânFLDVRXWHQKDPFRPRSDUWH
de seu programa e partido
a aprovação de leis contráULDV j MXVWLoD DRV GLUHLWRV
KXPDQRV DR SOHQR UHVSHLWR
SHODYLGDKXPDQDjIDPtOLD
e aos princípios da própria
fé e moral.
8. Religião e política: quem tem fé religiosa

é cidadão com direitos e
deveres iguais a qualquer
RXWUR FLGDGmR SRU LVVR DV
pessoas de fé são chamadas
DVHHPSHQKDUHPQDSROtWLFD
cumprindo conscienciosaPHQWH VHXV GHYHUHV FtYLFRV
exercendo cargos públicos
FRPGLJQLGDGHFRPSHWrQFLD
honestidade e generosidade.
9. É orientação da
Igreja Católica Apostólica Romana que os membros do clero, em vista
da sua missão religiosa,
se abstenham de exercer
cargos políticos ou de
militar nos partidos. A
política partidária é espaço
de atuação dos cristãos leiJRVTXHQHOHVSRGHPH[HUFHU
melhor seu direito e dever de
FLGDGDQLD RULHQWDGRV SHORV
princípios da fé e da moral
FULVWm H FRQWULEXLU SDUD D
HGL¿FDomRGREHPFRPXP
10. Os templos e lugares de culto, bem como
os eventos religiosos,
não devem ser usados
para a propaganda eleitoral partidária (cf. Lei
 DUW    $ ,JUHMD
Católica Apostólica RomaQD YDORUL]D D OLEHUGDGH GH
consciência e as escolhas
autônomas dos cidadãos. A
religião não deve ser usada
como “cabresto político” e as
comunidades da Igreja não
devem ser transformadas em
“currais eleitorais”.
11. No entanto, os católicos são convidados a
se reunirem civicamente
para fazer o discernimento sobre as propostas dos partidos e sobre os
FDQGLGDWRVGDQGRVHXYRWRD
TXHPHPFRQVFLrQFLDMXOJDrem mais idôneo e merecedor
GHVXDFRQ¿DQoD
12. A participação política deve levar ao enga-

jamento em ações permanentes para a melhoria da
YLGDSROtWLFDORFDOHQDFLRQDO
através:

a) do acompanhamento crítico das ações dos
governantes e legisladores
e dos gestores públicos do
([HFXWLYR /HJLVODWLYR H -Xdiciário;
b) da participação em

Palavra do Papa
Sobre o papel do
Estado e da Política:
“A justa ordem da sociedade e do Estado é dever
central da Política. Um EsWDGRTXHQmRVHUHJHVVHSHOD
RUGHPMXVWDUHGX]LUVHLDDR
XPEDQGRGHODGU}HVFRPR
disse Santo Agostinho (cf.
&LGDGH GH 'HXV ,9  $
MXVWLoDpRREMHWLYRHSRUFRQVHTrQFLDWDPEpPDPHGLGD
intrínseca de toda política. A
política é mais que uma simSOHVWpFQLFDSDUDDGH¿QLomR
dos ordenamentos públicos:
a sua origem e seu objetivo
estão precisamente na justiça
H HVWD p GH QDWXUH]D pWLFD´
%HQWR;9,'HXVFDULWDVHVW
Q 
Sobre a relação entre
Igreja e a Política:
É dever da Igreja “conWULEXLUSDUDDSXUL¿FDomRGD
UD]mRHSDUDRGHVSHUWDUGDV
IRUoDV PRUDLV VHP DV TXDLV
não se constroem estruturas
MXVWDV QHP HVWDV SHUPDQHcem operativas por muito
WHPSR (QWUHWDQWR R GHYHU
imediato de trabalhar por
uma ordem justa na sociedaGHpSUySULRGRV¿HLVOHLJRV
RV TXDLV FRPR FLGDGmRV GR
(VWDGRVmRFKDPDGRVDSDUticipar pessoalmente na vida
S~EOLFD 1mR SRGHP SRLV
abdicar da múltipla e variaGD DomR HFRQ{PLFD VRFLDO
OHJLVODWLYD DGPLQLVWUDWLYD H
FXOWXUDOGHVWLQDGDDSURPRver orgânica e institucionalmente o bem comum (Bento
;9,'HXVFDULWDVHVWQ 
Sobre a relação entre
fé cristã e vida social e
política: “Ninguém pode
nos exigir que releguemos
a religião para a intimidade
VHFUHWD GDV SHVVRDV VHP
TXDOTXHU LQÀXrQFLD QD YLGD
VRFLDO H QDFLRQDO VHP QRV
preocupar com a saúde das
instituições da sociedade
FLYLO VHP QRV SURQXQFLDU
sobre os acontecimentos que
interessam aos cidadãos”
3DSD )UDQFLVFR (YDQJHOLL
*DXGLXPQ 
(fonte: http://www.arquidiocesedesaopaulo.org.br/sites/arquidiocesedesaopaulo.pucsp.br/files/2014%20
Elei%C3%A7%C3%B5es%20
Orienta%C3%A7%C3%B5es.
Vers%C3%A3oFinal_1.pdf)
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PSICOLOGIA PASTORAL
Milton Paulo de Lacerda - Psicólogo - CRP 6-21.251-6
-lacerdapsi@uol.com.br

“Ninguém me ama,
ninguém me quer...”

N. SRA. DAS DORES
Par. Sr. dos Passos e N. Sra.
das Dores - Santos
10/9- 19h- Missa Festiva
de Posse dos novos Irmãos e
Irmãs na Irmandade.
11, 12 e 13/9- 19h- Tríduo
de N. Sra. das Dores.
14/9- 18h-Procissão e
Festa da Santa Cruz. 19hMissa Solene.
15/9- 18h30- Missa de
Nossa Senhora das Dores.
End.: R. João Pinho, 15,
Boqueirão. Tel.: 3223-1366.
N. S. Dores - Par. Cristo Rei-SV
12 a 14/9- 19h- Tríduo de
N. Senhora das Dores.
15/9- Festa- 18h-Terço
seguido de Missa.
End.: R. Américo Martins
dos Santos, 829, Jd. Paraíso.
Tel.: 3561-2271.
Com. N. Sra. das Dores Ilhéu Alto - Santos
5 a 12/9- 20h- Novena de
N. Sra. nas Casas.
13/9- 17h- Missa Campal
QRSRQWR¿QDOGRV{QLEXV
14/9- Terço durante o dia.
17h- Procissão. 18h- Missa na par. Sagrada Família.
End.: Morro dos Ilhéus,
Santos. Tel.: 3291-1515
Festa em honra a Santa Terezinha
Par. S. Terezinha - Itanhaém
22 a 30/9- 19h30- Novena
(no domingo, a novena será
com a Missa das 19h).
1/10- 9h- Missa festiva.
19h30- Missa com procissão
e venda do bolo com a medalha de Santa Terezinha.
R. Oscar Pereira da Silva,
168, Belas Artes. Tel.: 34263211.
Convento Nossa Senhora do
Carmo - Santos
22/9 a 30/9-Novena. Ho-

S. BENEDITO
rários: 2ª a 6ª: 7h30, 12h30,
18h. Sáb.: 7h30, 17h. Domingo: 8h, 11h, 18h.
1/10- 18h- Missa Solene
e festa de Santa Terezinha.
Pça Barão do Rio Branco,
16, Centro. Tel.: 3234-5566.
Comunidade Santa Terezinha (Par. N.S. Auxiliadora/
SV)
25/9- 6h- Terço das Rosas.
1 a 3/10- 19h30- Tríduo
de Santa Terezinha.
4/10- 6h- Alvorada com
queima de fogos. 16h- Missa
festiva e procissão.
Durante o tríduo e a festa
haverá quermesse.
End.: R. Sergipe, 41, Samaritá. Tel.: 3566-2119
São Benedito - Paróquia
São Benedito – Santos
26/9 a 4/10- 19h- Novena
e Missa.
28/9- 16h- Missa Afro,
com a participação da Comunidade de Ilha Bela.
5/10- Dia de São Benedito:
9h- Missa Solene com a
Dedicação da Igreja e Consagração do Altar presidida por
Dom Jacyr Francisco Braido.
19h- Missa de encerramento da festividade de São
benedito. Depois haverá o
Bolo de São Benedito.
End.: Av. Afonso Pena,
350, Macuco. Tel.: 32314071.
Exaltação da Santa Cruz Igreja Santa Cruz-Santos
11, 12 e 13/9- 18h30- Tríduo.
14/9- Festa da Exaltação
da Santa Cruz e dia dedicado
a São Camilo de Lélis.
Missas festivas: 7h30/
9h30/ 15h/ 16h30 e 18h30.

SANTA CRUZ
End.: Av. Senador Feijó,
444. 3232-9410.
Exaltação da Santa Cruz
- Par. Jesus Crucificado/Stos
11, 12 e 13/9- Tríduo.
11 e 12/9- 19h.
13/9- 18h30.
14/9- 8h- Procissão saindo da Paróquia e em seguida
Missa Festiva. 18h30- Missa.
End.: Av. Rangel Pestana,
397, Jabaquara. Tel.: 32232338.
Com. Santa Cruz – Praia
Grande
11, 12 e 13/9- 19h30- Tríduo.
14/9- 9h45- Procissão
seguida de Missa.
End.: Praça Presidente
Eurico Gaspar Dutra, s/nº.
Vila Tupiry II. Tel.: 34911337.
Gaspar Bertoni
Comunidade Gaspar Bertoni – Praia Grande
14/9- 19h- Festa de São
Gaspar Bertoni.
End.: Rua Tamoios, s/nº,
Vila Tupi. Tel.: 3491-1337.
Festas em honra a
São Francisco de Assis
Paróquia São Francisco de
Assis – Cubatão
25/9 a 3/10- 19h- Novena
de São Francisco.
3/10- 14h- Bênção dos
animais no Canil Municipal.
4/10- 6h- Alvorada Festiva.
8h- Missa. 8h30 às
10h30- Atendimento veterinário gratuito.
11h- Apresentação dos
cães da Polícia Militar e
Guarda Municipal.
15h- Primeira Passeata
dos Animais. 16h- Bênção
dos animais.
19h- Missa Solene presidida por Dom Jacyr Francis-

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
co Braido.
21h- Partilha do bolo de
43 metro em comemoração
aos 43 anos da Paróquia.
End.: Av. Nossa Senhora
da Lapa, 676, Vila Nova. Tel.:
3361-2777.
Basílica de Santo Antonio
do Embaré
30/9 - 19h30 - Missa
de abertura.
1/10 - 19h30 - Palestra:
“A Perfeita Alegria” - Frei
Claudemir Vialli. Local:
Salão da OFS
2/10 - Apresentação
Musical Grupo “Opos”Orquestra do Porto de
Santos. Após a Missa das
19h30.
3/10 - 19h30 - Páscoa
de São Francisco - Celebração do trânsito.
4/10 - 9h - Bênção aos
animais.
10h - Missa Solene.
Av. Bartolomeu de
Gusmão, 32 - Embaré 3227-5977.
Paróquia São Benedito –
Santos
4/10- 11h- Bênção dos
animais. 16h- Missa com os
portadores de necessidades
especiais.
End.: Av. Afonso Pena,
350, Macuco. Tel.: 32314071.
Com. S. Francisco (Par. S.
Tiago - Santos)
4/10- 17h- Procissão saindo da comunidade e Missa
Campal.
End.: Av. Marginal Anchieta, beco 166, 35, Alemoa.
Com. São Francisco – PG
1, 2 e 3/10- 19h30- Tríduo. 4/10- 19h30- Festa.
End.: R. Augusto Pacheco, 158, Vila Antártica. Tel.:
3491-1337.

Agenda de eventos nas paróquias e comunidades
Santos
Assunção - 5ª-feiras
- 20h - Estudo bíblico.
São Jorge Mártir K&Ki%HQH¿FHQWH
Convites: R$ 15,00.
Santa Edwiges - 13/7K&KiEHQH¿FHQWH&RQYL
tes R$ 18,00.
Rosário de Pompéia
- 23/9 - 15h - Venda de produtos orgânicos.
K&KiEHQH¿FHQ
te em prol da Capela Bom
Pastor.
13/9- 20h-Jantar da Toca
de Assis. Valor: R$ 30,00.
São Paulo Apóstolo
- 21/9- 12h- Feijoada. Convites: R$ 20,00.
São Benedito - 13/920h- Jantar Dançante temático – Anos 60. Convites na
secretaria.
Conv. do Carmo - 21/915h- Escola de adoradores.

São Vicente
Auxiliadora - 20/920h- Noite das Massas- Jantar Dançante. Convites R$
20,00.
Reitoria do Amparo 13 e 14/9- Feira Vocacional.
Horário - Sábado das 17h às
20h. Domingo: das 10h às
11h30 e das 17h às 20h.

Peruíbe
São José Operário 28/9- 10h- Cavalgada em

honra a N. S. Aparecida.
São João Batista 20/9- 20h- Jantar- Vaca
atolada. Convites na secretaria paroquial.

Guarujá
Santa Rosa de Lima
- 9/9-19h- Grupo de Oração
com Flavinho/Canção Nova.
16/9- 19h- Noite de Louvor e Pregação com Dunga/
Canção Nova.
20/9- 20h30- Baile do
Brega. Convites R$ 25,00.
Inscrições para o ECC 1ª
Etapa podem ser feitas na
secretaria para o encontro
que acontece nos dias 26, 27
e 28/9. Informações: 32961755.
N. Sra. das Graças 14/9 - Formação da Infância
e Adolescência Missionária.
Inscrições antecipadas na
secretaria.
27/9- 20h- Noite da Salada. Convites R$ 25,00.

Praia Grande
Par. Nossa S. Aparecida - 28/9- Cãominhada
Franciscana, saindo às 9h
de frente da Matriz. Todos
estão convidados a levar os
animais de estimação.
Santo Antônio - 20/921h- Baile à Fantasia para
as famílias, promovido pela
Pastoral da Família. Local:
Casa de Portugal. Convites:
R$ 20,00

Catequese para Adultos
Durante o mês de setembro e outubro acontece nas Paróquias Nossa
Senhora Aparecida, em
Mongaguá e São Paulo
Apóstolo, em Santos, Catequeses de Iniciação Cristã
para Adultos, do Caminho
Neocatecumenal.
Estas catequeses têm
SRU REMHWLYR OHYDU RV ¿pLV
a um processo catecumenal de iniciação cristã,
vivido nas paróquias, em
forma de pequenas comunidades, atendendo
às proposições dos atuais
documentos da Igreja, em
especial o Documento 100

da CNBB: “Comunidade de comunidades: uma
nova paróquia”.
As catequeses em Mongaguá acontecem às terças
e quintas-feiras, às 20h, e
em Santos, às quartas e
sextas-feiras às 20h. Não
é necessária nenhuma
inscrição.

Assim diz a canção,
assim dizem muitos corações desconsolados. Há
muito mais gente vivendo
a solidão, do que pode
parecer à primeira vista.
A canção provoca risos
para quem está bem, mas
retrata a situação de muitos que vivem sem o afeto
e a atenção dos que os
rodeiam.
São “zero à esquerda”,
não contam na sociedade,
mesmo que não façam
parte da assim chamada
dos moradores de rua.
Podemos reconhecer que
em parte são assim tratados (ou maltratados)
devido ao individualismo
tão comum nas pessoas de
nosso tempo. É evidente
que quem se diz cristão
não deveria estar no rol
das pessoas egoístas, das
que pensam apenas nos
próprios interesses e vivem desligadas da solidariedade. O mandamento
do amor vem como sinal
característico dos seguidores de Cristo, como remédio divino para aliviar
o sofrimento tantas vezes
escondido dos que vivem
a solidão.
Ora, como gente, somos feitos à imagem e semelhança do Deus-Amor,
WHPRV R GHVD¿R GH YLYHU
atentos às necessidades
uns dos outros, somos
chamados a dar a mão aos
demais em suas carências,
embora guiados pelo bom
senso que não nos torne,
pelo contrário, invasivos
ou superprotetores. Modelo de doação e entrega,

Deus é mais que uma simples
referência. Deus é presença. Ele constantemente nos
presenteia com todo tipo
de dons: o ar que respiramos, a vida que vivemos,
a compreensão das coisas,
a capacidade de sentir, de
falar, de decidir. É Ele que
pessoalmente nos entrega
coisas e pessoas da nossa
experiência no dia a dia. Ao
fazê-lo, entrega-se a si mesmo, como que nos incitando
a sair de nosso comodismo e
a nos dedicarmos a construir
a felicidade de todos os que
nos cercam, não só a nossa.
Nessa linha vem uma
constatação curiosa: mais
que termos amigos, é importante sermos amigos. Não é
MRJRGHSDODYUDV6LJQL¿FDR
mesmo que dizer: só colhemos aquilo que plantamos.
Ou ainda, repetindo a terceira Lei de Newton: a toda
ação corresponde uma reação
igual em sentido contrário. Se empilharmos tijolos,
ainda que seja um por um,
será mais fácil conseguirmos
levantar uma parede.
A sabedoria popular repete
ideia semelhante com inocência: de grão em grão a galinha
enche o papo. A perseverança
tudo alcança. Construir amizades é fruto de trabalho, de
paciência, de compreensão,
inclusive de perdão. É possivelmente a obra de arte mais
GLItFLO SRUTXH VXS}H DV GL¿
culdades de ajustamento entre
pessoas e indivíduos, entre
liberdades e preferências.
Ser e Ter amigos implica
em despojamento de todas
as formas de egoísmo e de
imaturidade.
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“Avançar para águas mais profundas”
“Acolho na fé e na esperaça esta nomeação, e aceito a missão como um chamado
de Jesus Cristo, através de sua Igreja. Devo tudo a Deus, e não posso dizer não a Ele.
Coloco-me, portanto, confiante em suas mãos de Pai... “

Dom Tarcísio
Scaramussa,SBD, Bispo
Coadjutor de Santos
Permitam-me partilhar
de coração aberto a experiência espiritual que estou
vivenciando com esta nomeação de Bispo Coadjutor da
Diocese de Santos.
Quando o Núncio Apostólico comunicou-me a designação feita pelo Papa
Francisco, manifestei sem
pestanejar meu assentimento. Na carta que escrevi ao
VDQWRSDGUHFRQ¿UPHL³$FRlho na fé e na esperaça esta
nomeação, e aceito a missão
como um chamado de Jesus
Cristo, através de sua Igreja.
Devo tudo a Deus, e não
posso dizer não a Ele. ColocoPHSRUWDQWRFRQ¿DQWHHP
suas mãos de Pai... Estou
disponível para continuar a
viver a comunhão com Cristo,
com Sua Santidade e com o
Colégio Episcopal na Igreja,
e a assumir esta missão em
perfeita comunhão com Dom
Jacyr Francisco Braido, Bispo da Diocese de Santos”.
Dessa forma, expressei
os motivos mais profundos
para dizer sim. A serenidade
desta resposta decidida se
fundamenta na fé que tenho
na Igreja, como sinal e instrumento de Deus na história
humana e em minha vida,
particularmente. Foi mais
uma surpresa de Deus, e eu
a acolhi com alegria. Senti
como uma atenção particular
de Deus que olha para mim.
Penso que minha resposta
imediata foi semelhante às
respostas sempre dicididas
de Simão Pedro, sem imaginar ou medir as consequências que elas implicam para
o futuro, mas também fruto
da experiência de ter sempre
sido sustentado por Deus!
Após essa resposta, porém, a razão vai ocupando o
lugar do sentimento voluntaULRVR³FDLD¿FKD´HFRPHoR
a pensar nas mudanças que
esta decisão provoca em
minha vida. Aparecem então
as dúvidas e inseguranças!
O desconhecimento da realidade que encontrarei pela
frente, o conhecimento de
minhas limitações e a consciência da grande responsabilidade que esta missão impõe,
levantam questionamentos
que agitam a mente e o coração! É hora de buscar luz e
força na Palavra de Deus, na
oração, na força animadora
dos irmãos e irmãs na fé.

Recordo então como
as incertezas e desculpas
dos que são chamados por
Deus, são respondidas com
o chamado à humildade e à
promessa da presença consWDQWHGR6HQKRU³(XHVWDUHL
FRQWLJR´IRLGLWRD$EUDmR
a Moisés, a Josué, a Elias, a
Isaías, a Jeremias, a todos os
profetas. Foi dito a Maria, de
IRUPD YLJRURVD H FDULQKRVD
³QmRWHPDV0DULD´³R(VStrito do Senhor descerá sobre
ti, e a força do Altíssimo te
envolverá com a sua sombra”.
³(XHVWDUHLFRQWLJRWRGRVRV
dias”, foi dito aos discípulos
enviados em missão por
Jesus. E foi dito também a
todo o povo de Deus; por isso,
tenho certeza que o Senhor
continuará conduzindo seu
povo com sua presença, e
não deixará de apascentá-lo, muito além de minhas
capacidades e possibilidades.

Já tomei conhecimento
das decisões do Sínodo
Diocesano, que colocou
balizas para a caminhada pastoral da Igreja
de Santos e inspirou os
planos pastorais que se
seguiram, incorporando
as Diretrizes da ação
pastoral da Igreja no
Brasil e o documento de
Aparecida, procurando
responder à realidade
dinâmica da vida e da
história do povo nos 9
municípios que compoem esta diocese.

Acolho então o convite
de São Pedro, o apóstolo que
passou pela experiência do
entusiasmo e da fraqueza,
e que confiou plenamente
QR 6HQKRU ³,UPmRV FXLGDL
FDGD YH] PDLV GH FRQ¿UPDU
a vossa vocação e eleição.
Procedendo assim, jamais
tropeçareis. Desta maneira
vos será largamente proporcionado o acesso ao reino
eterno de nosso Senhor e
Salvador, Jesus Cristo” (2
Pd 1,10-11). E inspiro-me
em São Paulo, para centrar
PLQKDYLGDHP&ULVWR³(VWRX
pregado à cruz de Cristo. Eu
vivo, mas já não sou eu; é
Cristo que vive em mim” (Gal
2,19b-20a). E também para
seguir confiante na missão
DVHUHPSUHHQGLGD³2DPRU
de Cristo nos impele” (2 Cor
  ³WXGR SRVVR QDTXHOH
que me fortalece” (2 Fl 4,13).
Permitam-me relembrar
tudo isso, também para pedir
ao povo da Igreja de Santos
que me sustente com suas
orações e me ajude a realizar
esta missão. Eu quero também acolher todos os dons e

manifestações que o Espírito
Santo de Deus derrama constantemente na comunidade,
e em cada um dos batizados,
QRV¿pLVOHLJRVQRVPLQLVWURV
ordenados, nos consagrados,
não deixando faltar nada à
sua Igreja.
Dou graças a Deus pelos
seis anos vividos na cidade
de São Paulo. Foi uma experiência que me fez crescer muito, pois é um lugar
surpreendente, espaço de
múltiplas expressões sociais,
culturais, religiosas, inclusive no interior da Igreja. Foi
minha primeira experiência
e aprendizagem também
como bispo, e estou muito
feliz pelo dom que o Senhor
me ofereceu nestes anos na
Igreja de São Paulo, especialmente pela vida fraterna
e comunhão experimentadas
com os irmãos bispos, com
os sacerdotes, com os religiosos, com todo o povo de
Deus, com os catequistas e
a juventude, em particular.
Marcou-me profundamente
o testemunho e a dedicação
de uma multidão de irmãos
que vivem com os pobres e do
lado deles, e de tantos que se
dedicam generosa e voluntariamente à missão da Igreja.
Não faltaram dificuldades,
naturalmente, pois somos
Igreja santa e pecadora. Também por isso, reforço-me na
convicação de que a Igreja é
conduzida e sustentada pelo
Espírito Santo.
Acolho a nova missão
como graça de Deus, e com
humildade, como já tive
oportunidade de manifestar,
retomando as palavras do
DSyVWROR 3DXOR D 7LPyWHR
³'RX JUDoDV jTXHOH TXH PH
deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou
GLJQRGHFRQ¿DQoDHPHFKDmou ao ministério... E a graça
de nosso Senhor foi imensa,
juntamente com a fé e a
caridade que está em Jesus
Cristo” (1 Tim 1,12.14). Devo
enfrentar um novo e grande
GHVD¿RPDVVHLTXHWDPEpP
é um um novo horizonte e
perspectiva que se abrem,
que exigem desinstalação e
novo impulso.
Desejo colaborar com
Dom Jacyr Braido e com todo
o presbitério na animação
pastoral da Diocese de Santos. E já estou procurando
conhecer melhor a realidade desta diocese, que será
minha nova casa e família.
Já tomei conhecimento das
decisões do Sínodo Diocesano, que colocou balizas para
a caminhada pastoral da
Igreja de Santos e inspirou
os planos pastorais que se
seguiram, incorporando as
Diretrizes da ação pastoral
da Igreja no Brasil e o documento de Aparecida, procurando responder à realidade
dinâmica da vida e da história
do povo nos 9 municípios
que compoem esta diocese.
Nos primeiros encontros
e contatos que tive, senti

Seja bem vindo,
Dom Tarcísio!

Permitam-me relembrar
tudo isso, também para
pedir ao povo da Igreja
de Santos que me sustente com suas orações e
me ajude a realizar esta
missão. Eu quero também
acolher todos os dons e
manifestações que o Espírito Santo de Deus derrama constantemente na
comunidade, e em cada
um dos batizados, nos
fiéis leigos, nos ministros
ordenados, nos consagrados, não deixando faltar
nada à sua Igreja.

também como se manifesta
a inquietação por tornar esta
Igreja sempre mais missionária, na direção e proposta de
governo do papa Francisco,
tão bem articulada na ExorWDomR $SRVWyOLFD ³$ $OHJULD
do Evangelho”. É como sentir
novamente o mandato de
Cristo a Pedro e aos discípulos, tão inspirador nesta
UHDOLGDGHOLWRUkQHD $YDQoD
para águas mais profundas, e
lançai as vossas redes para a
SHVFD /F 
Vou dedicar-me com todas as forças para exercer o
PLQLVWpULRTXHPHpFRQ¿DGR
na Igreja de Santos. Já recebi
inúmeras manifestações de
acolhida e de apoio. Espero
encontrar irmãos e irmãs
que partilham a mesma fé em
Cristo, e que sonham juntos

por um mundo melhor e por
uma Igreja missionária que
anuncia Cristo com a alegria
do evangelho. Da mesma
forma, espero encontrar em
toda a sociedade presente no
território da diocese de Santos, pessoas dispostas ao diálogo e ao trabalho conjunto,
pelo bem comum de todos.
Meu lema episcopal quer
ser um testemunho constante
da presença do Senhor ResVXVFLWDGRHPQRVVRPHLR³(
habitou entre nós”! Por isso,
desejo encontrar Cristo nas
pessoas a quem sou enviado,
reconhecê-lo em suas múltiplas formas de presença e
anunciá-lo para que todos
possam reavivar a esperança
e receber a vida em plenitude,
dom maior de seu amor.

