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O amor é a nossa missão:
a família plenamente viva!

Fotomontagem: Chico Curian

Santos renova
sua devoção a
Nossa Sra. do
Monte Serrat
P. 11

Cubatão celebra
50 anos da
proclamação da
Padroeira, N.
Sra. da Lapa

Programação inclui
oração do Terço por
toda a Cidade e passeio ecológico. Conﬁra a
programação completa
à Pág. 11.

As comunidades celebram neste mês de agosto o dom das vocações na vida da igreja. Todas elas - sacerdócio, vida religiosa, vida matrimonial, vocação laical nascem no seio da família que tem a missão de cuidar, orientar e preparar homens e mulheres para assumirem o
projeto de Deus em suas vidas. Esta é a mensagem que será celebrada nas comunidades durante a Semana da Família.
ICM

Seminário ganha nova capela
Igreja
Imaculado
Coração
de Maria
celebra
Centenário

Chico Surian

Liceu Santista
participa de
projeto de
reciclagem

Parte da história da
Diocese de Santos, a Igreja Imaculado Coração de
Maria, em Santos, celebrou no dia 19 de julho
cem anos, com a visita da
Imagem Peregrina de N.
Sra. de Fátima.

Não sabe o que fazer
com esponja de cozinha
usada, canetas e lápis, e
material de higiene bucal
sem uso? Leva lá no Liceu
Santista que eles sabem.
Veja como.

P. 11

Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos, benze o altar da capela externa do
Seminário Diocesano S. José, durante missa no
dia primeiro de agosto, marcando também o início
das atividades do segundo semestre no Seminário.

P. 12

P. 9
Chico Surian

S. José de Anchieta/SV

Círculos
bíblicos

Ouvir a Palavra que
Deus quer nos falar hoje e
responder às urgências de
nossa evangelização. Desaﬁo que as comunidades
estão enfrentando com a
realização dos Círculos
Bíblicos. Saiba mais.
P. 5

Igreja da
Ilha Diana
é reaberta
para a
comunidade
P. 12

2Presença Diocesana
Carmelitas celebram
V Centenário de
nascimento de Santa
Teresa de Jesus
Louvado seja Nosso
Senhor Jesus Cristo!
Caro leitor(a),
com imensa alegria iniciamos um espaço de partilha de nossa Espiritualidade. Desta vez, motivados
por uma razão ímpar: o V
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE NOSSA SANTA MADRE TERESA DE
JESUS, Virgem, Doutora e
Fundadora do Carmelo Descalço. Neste espaço você
terá oportunidade de conhecer um pouco mais da
vida desta grande mulher
e beber de sua espiritualidade aproximando-se
um pouco mais de nosso
Carmelo, participando
das Missas comemorativas que se realizarão todo
dia 15 de cada mês às 19h
com temas relacionados

entre a vida de Teresa e
as realidades do mundo
de hoje.
Participe e venha celebrar conosco esta grande
festa.
TODO DIA 15 DE
CADA MÊS MISSA COMEMORATIVA ÀS 19
horas.
Carmelo de São José
- Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva, 50. Ponto de Referencia: Próximo a Igreja
São Judas, Bairro: Marapé
Canal 01, Cidade: Santos/
SP. Tel: (13) 32394052.
www.carmelodesantos.
com.br
PEREGRINAÇÃO
DA RELÍQUIA - Desde o
mês de março demos início
à Peregrinação da Relíquia
de Santa Teresa pelas paróquias da Diocese de Santos.

O incoveniente de ser mulher!
Teresa, Doutora da Igreja
Ser proclamada oficialmente como a primeira
mulher Doutora da Igreja
é um tanto inusitado! É
precisamente este problema que enfrenta o Concílio
Vaticano II, em termos
gerais, declarando a não-discriminação dos carismas dentro da Igreja (LG,
12). Com numerosos gestos
de promoção da mulher
ficava em aberto o caminho
para a ansiada proclamação doutoral de Teresa de
Jesus.
Pré-história do doutorado - A primeira publicação de suas Obras
Completas, garantida pelo
laudo de Frei Luís de León
- literato, teólogo e biblista – serve de lançadeira.
Este assegurou “não ter
dúvidas de que o Espírito
Santo falava por ela e lhe
regia a pena e a mão”. Nos
séculos XVII e XVIII, em
nível estritamente teológico pronunciam-se a seu
favor os salmanticenses: “A
beata Teresa tem a auréola
de doutora, cuja singular
doutrina a Igreja aprova
e recebe como emanada
do Céu”.
No século XIX publicam-se já numerosos estudos para demonstrar
a vigência do doutorado
teresiano, criando duas
correntes extremas: de um
lado, quem não só apresente todo um tratado em
favor do doutorado, mas
difunda centenas de imagens da Santa com a toga
e barrete doutoral e logra
que o famoso arquiteto
Gaudí, eleve em Barcelona
o maior monumento arquitetônico simbolizando
o seu doutorado. Do lado
oposto os Bolandistas se
opõem por sua condição de
mulher. Sempre esbarrava
com o inconveniente de ser
mulher! Doutor da Igreja
era prerrogativa exclusiva
do homem.
O mesmo acontece no
século XX quando se expõe
ao papa Pio XI a possível
proclamação doutoral da
Santa. O Pontífice prefere
não se pronunciar, alegando pela enésima vez o
motivo feminista: “O sexo
inviabiliza”.
Proclamação - Num
gesto sem preâmbulos, em
15 de outubro de 1967, na
Basílica de São Pedro o
beato Papa Paulo VI anunciava o seu propósito de
declarar Doutoras da Igreja
a Santa Teresa e a Santa
Catarina. Fato excepcional
e mais ainda por ser de iniciativa absolutamente pessoal do Papa. E aconteceu
na Basílica Vaticana aos

27 de setembro de 1970 com
a bula Multiformis Sapientia
Dei. Também nisto ela foi uma
pioneira. E, se encontramos em
Teresa uma personalidade tão
forte e tão rica que abriu sempre caminhos novos e impôs-se
a todos, não obstante se tivesse
procurado, de várias maneiras,
sufocá-la, é porque a palavra de
Deus encontrou nela um fértil
terreno.
“O significado deste ato é
muito claro - assim declara
o Santo Padre na homilia da
ocasião; é um ato que intencionalmente quer ser luminoso,
que poderia ter a sua imagem
simbólica numa lâmpada acesa
diante da humilde e majestosa figura da Santa. É um ato
luminoso, por causa do facho
de luz que a lâmpada do título
de Doutora projeta sobre ela,
e também por causa do outro
facho de luz que este mesmo
título de Doutora projeta sobre
nós. Sobre ela, Teresa: a luz
do titulo de Doutora põe em
evidência valores indiscutíveis
que já tinham sido amplamente reconhecidos, como, antes
de tudo, a santidade da sua
vida... A doutrina de Santa
Teresa de Ávila resplandece
pelos carismas de verdade, de
conformidade com a fé católica,
de utilidade para a erudição
das almas, e também por outro
carisma que podemos sublinhar, o da sabedoria, que nos
leva a pensar no aspecto mais
atraente e, ao mesmo tempo,
mais misterioso do doutorado
de Santa Teresa, isto é, no influxo da inspiração divina nesta
prodigiosa escritora mística.
Encontramo-nos, indubitavelmente, diante de uma alma,
na qual a iniciativa divina
extraordinária se manifesta, é
experimentada e depois descrita... A Igreja a escuta como a
“mãe e mestra”. Teresa possuiu
a arte de expor estes segredos
em grau tão elevado que se
classificou entre os maiores
mestres da vida espiritual. É,
por isso, que a sua estátua nesta
Basílica, entre as fundadoras
de Famílias Religiosas, tem
uma inscrição que define muito
bem a Santa: Mater spiritualium. Como é grande, como é
única, como é humana e como
é atraente esta figura! A sua
doutrina sobre a oração é a sua
mensagem para nós! Ouçamo-la e façamo-la nossa”.
Assim se reafirma sua atualidade.Vemos em Teresa um
carisma... que não só não suprime nela a mulher, senão
que chega a colocar a riqueza
do feminismo ao serviço da
difusão das verdades da fé.
Compromete a sua vida sem
reservas: “mil vidas daria!”...
(De Teresa “nunquam
satis”. Monjas Carmelitas
Descalça).

Peregrinação da Relíquia de Santa Teresa
D’Avila na Diocese de Santos.
Confira o roteiro em:
www.diocesedesantos.com.br
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Local do batismo de Jesus declarado Patrimônio Mundial pela Unesco
Amã (RV) – Betânia, “na
outra margem do Jordão”, o
lugar onde foi batizado Jesus, foi inscrito na lista dos
Patrimônios Mundiais da
UNESCO. O local da "inexplicável” manifestação que
deu origem à vida pública
de pregador de Nazaré foi
por séculos um mistério
histórico. Os Evangelhos
são concordes em apontar
o Rio Jordão, mas param
nesta informação genérica.
O único a precisar o lugar
é o Evangelho de João, que
fala de uma “Betânia além
do Jordão”. A outra Betânia,
pátria de Lázaro e de suas
irmãs Marta e Maria, se
encontra, por sua vez, nas
proximidades de Jerusalém
e não próximo ao rio.
Mosaico eM Madaba
No século III, todavia,
nenhum local nas proximidades do Jordão tinha este
nome. Tanto que Orígenes
se convenceu de um erro
na transmissão do texto
evangélico e propôs corrigi-lo substituindo Betânia por
Bethabara, “onde se afirma
que João batizava”. Esta
variante se lê em diversos
manuscritos evangélicos,
enquanto o mesmo topôni-

Rádio Vaticano

Papa Francisco reza as margens do Jordão, em Betania, local do batismo de Jesus
mo figura em um esplêndido
mosaico do século VI descoberto em 1897 em Madaba
(atual Jordânia), com a explicação em grego de que se
tratava do “lugar do batismo
de João”, diante de “Ainon
onde agora é Sapsafas”, na
margem oriental do rio.
No MesMo local, a
subida aos céus de elias

Para além de toda esta
questão textual, pelo menos
a partir do final do século
III devem ter-se iniciado
as peregrinações na margem do Jordão, a poucos
quilômetros ao norte do
Mar Morto. Alí se dizia que
Jesus havia sido batizado
por João, não por acaso no
mesmo local onde a tradição colocava a misteriosa

subida de Elias aos céus.
Desde então os testemunhos
literários e monumentais
se multiplicaram e guiaram
as descobertas divulgadas
pelo arqueólogo Michele
Piccirillo – o pai Mateus dos
romances de Franco Scaglia
– sobre “o parque do batismo”. Nem todos, porém,
essão de acordo. (Fonte:
Radio Vaticano)

Diocese de Joinville sediará próxima edição do Muticom
Ao final do 9º Mutirão de
Comunicação (Muticom, de
15 a 19/7, em Vitória/ES), o
bispo auxiliar de Aparecida
(SP) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para
Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), dom Darci
Niccioli, entregou a organização da próxima edição
para a Diocese de Joinville
(SC), no Regional Sul 4 da
CNBB.
No encerramento, os
participantes subiram ao
Convento da Penha e receberam as bênçãos de Nossa
Senhora em missa presidida
pelo arcebispo de Vitória,
dom Luiz Mancilha Vilela,
que desejou bons trabalhos
a Dom Darci e aos organizadores do próximo Muticom.
Dom Macilha agradeceu à
organização do evento em
Vitória.
A partir do tema central,
“Ética nas Comunicações”,

o evento da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB reuniu
cerca de mil participantes,
entre jornalistas católicos
de todo o Brasil e agentes
da Pastoral da Comunicação
(Pascom), além de bispos,
padres e religiosos.
espetacularização e
Mídia

Também na sexta-feira,
17, o jornalista Elson Faxina
foi o primeiro palestrante
do dia e falou aos presentes
sobre “A Igreja católica na
mídia: análise do discurso”.
Ele mostrou aos presentes o
resultado de sua análise de
alguns boletins diocesanos
e paroquiais, indicando a
necessidade de facilitar a
comunicação, o entendimento das pessoas sobre o
que é noticiado.
Sobre a busca pela mobilização, e não apenas divulgação, Elson afirmou que a

mobilização envolve engajamento: “Nossa missão é mobilizar as pessoas para que
sejam membros, incorporadas na vida comunitária. É
preciso pisar mais no barro
que no carpete, conhecer
profundamente a Igreja em
que atua”, ressaltou.
Em seguida, foi a vez do
jornalista Caco Barcellos
abordar “A espetacularização da notícia”. Caco citou o
sensacionalismo comumente
usado em algumas notícias de
crimes. Ao perguntar “quem
é o grande matador do povo
brasileiro?”, concluiu que se
as pessoas deixam de saber
a resposta para uma indagação importante, é porque
antes outra pessoa deixou de
informar, por meio de uma
abordagem preconceituosa.
Na parte da tarde, os
Grupos de Trabalho seguiram a programação nas
atividades com os grupos
menores.

coNexão pascoM
Durante o evento, a Comissão para Comunicação
da CNBB lançou o Conexão
Pascom, projeto de um
newsletter com informações
da Comissão, direcionado
aos agentes da Pastoral da
Comunicação (Pascom) de
todas as dioceses do Brasil.
A iniciativa atende a
necessidade de uma maior
integração dos planos de
pastoral no campo comunicacional, respondendo
ainda ao apelo da difusão
na divulgação das informações produzidas pela Igreja.
Facilitar a mobilização dos
agentes da Pascom em todo
o País e organizá-los por
meio de um cadastro são
outros objetivos do Programa de Relacionamento
Pastoral, Conexão Pascom.
(Com informações do
Muticom e da arquidiocese
de Vitória/cnbb.org.br)

V Seminário Nacional de Incidência Política sobre Aids

Pastoral da Aids/Divulgação

A Pastoral da Aids realizou em Porto Alegre, dias 3, 4 e 5 de julho o V Seminário Nacional de Incidência Política, cujo tema
foi “Revisitando os princípios do SUS para melhorar a Incidência Política”. O seminário proporcionou o aprofundamento e o
estudo das ações da Pastoral diante da conjuntura social em que vivemos, frente à epidemia. O momento atual exige acompanhamento e reflexão sobre os passos que estão sendo dados em relação a novas tecnologias, novo fluxo da rede de saúde,
relações entre gestores e sociedade civil, enfim em termos da resposta brasileira ao HIV/Aids. Estiveram presentes pelo Regional SUL-1: Pe. Mauro Marçal (Coordenador Regional), Edson dos Reis (Igarapava) e Lucilia Fonseca (Santos).

Saiba mais sobre a
Diocese de Santos.
Acesse:
www.
diocesedesantos.
com.br
facebook/
diocesedesantos
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Com a palavra
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Homilia do Papa na missa de despedida da América Latina
Viagem Apostólica do
Papa Francisco ao Equador,
Bolívia e Paraguai (5-13 de
julho de 2015)
Homilia do Santa Padre
na missa do Campo Grande de Ñu Guazú, Assunção
(Paraguai), Domingo 12 de
Julho de 2015
“O Senhor dar-nos-á chuva e dará fruto a nossa terra”:
assim diz o Salmo. Com isto,
somos convidados a celebrar
a misteriosa comunhão entre
Deus e o seu Povo, entre Deus
e nós. A chuva é sinal da sua
presença, na terra trabalhada
pelas nossas mãos. Uma comunhão que sempre dá fruto,
que sempre dá vida. Esta conﬁança brota da fé, de saber
que contamos com a sua graça que sempre transformará
e regará a nossa terra.
Uma confiança que se
aprende, que se educa. Uma
conﬁança que se vai gerando
no seio duma comunidade,
na vida duma família. Uma
conﬁança que se transforma
em testemunho no rosto de
tantos que nos encorajam
a seguir Jesus, a ser discípulos d’Aquele que nunca
desilude. O discípulo sente-se
convidado a conﬁar, sente-se
convidado por Jesus a ser
amigo, a compartilhar a sua
sorte, a partilhar a sua vida.
“A vós, não vos chamo servos,
chamo-vos amigos, porque
vos dei a conhecer tudo o
que sabia do meu Pai”. Os
discípulos são aqueles que
aprendem a viver na conﬁança da amizade de Jesus.
E o Evangelho fala-nos
deste discipulado. Apresenta-nos a cédula de identidade do
cristão; a sua carta de apresentação, a sua credencial.
Jesus chama os seus discípulos e envia-os, dando-lhes regras claras e precisas.
Desaﬁa-os a um conjunto de
atitudes, comportamentos
que devem ter. Sucede, e não

raras vezes, que nos poderão
parecer atitudes exageradas
ou absurdas; seria mais fácil
lê-las simbolica ou “espiritualmente”. Mas Jesus é
muito claro. Não lhes diz:
fazei de conta, ou fazei o que
puderdes.
Recordemos juntos estas
recomendações: “Não leveis
nada para o caminho, a não
ser um cajado; nem pão, nem
alforje, nem dinheiro (…)
Permanecei na casa onde vos
derem alojamento”. Parece
uma coisa impossível.
Poderíamos concentrar-nos em palavras como “pão”,
“dinheiro”, “alforje”, “cajado”, “sandálias”, “túnica”. E
seria lícito. Mas parece-me
que há aqui uma palavra-chave, que poderia passar despercebida diante da
contundência daquelas que
acabo de enumerar. Uma
palavra central na espiritualidade cristã, na experiência do
discipulado: hospitalidade.
Como bom mestre, Jesus
envia-os a viver a hospitalidade. Diz-lhes: “Permanecei
na casa onde vos derem alojamento”. Envia-os a aprender
uma das características fundamentais da comunidade
crente. Poderíamos dizer que
é cristão aquele que aprendeu
a hospedar, que aprendeu a
alojar.
Jesus não os envia como
poderosos, como proprietários, chefes ou carregados de
leis, normas. Ao contrário,
mostra-lhes que o caminho
do cristão é simplesmente
transformar o coração. O
próprio coração e ajudar a
transformar o dos outros.
Aprender a viver de forma
diferente, com outra lei, sob
outra norma. É passar da
lógica do egoísmo, do fechamento, da luta, da divisão, da
superioridade para a lógica
da vida, da gratuidade, do
amor. Passar da lógica do
dominar, esmagar, manipu-

Papa Francisco

lar para a lógica do acolher,
receber, cuidar.
São duas as lógicas que
estão em jogo, duas maneiras de enfrentar a vida e de
enfrentar a missão.
Quantas vezes concebemos a missão com base
em projetos ou programas.
Quantas vezes idealizamos
a evangelização, pondo de
pé milhares de estratégias,
táticas, manobras, truques,
procurando que as pessoas
se convertam com base nos
nossos argumentos. Hoje
o Senhor diz-nos muito
claramente: na lógica do
Evangelho, não se convence com os argumentos, as
estratégias, as táticas, mas
simplesmente aprendendo
a alojar, a hospedar.
A Igreja é uma mãe de
coração aberto que sabe
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Aprender a viver
de forma diferente, com outra lei,
sob outra norma.
É passar da lógica
do egoísmo, do
fechamento, da
luta, da divisão,
da superioridade
para a lógica da
vida, da gratuidade, do amor. Passar da lógica do
dominar, esmagar,
manipular para a
lógica do acolher,
receber, cuidar.

acolher, receber, especialmente a quem precisa de
maior cuidado, que está em
maior dificuldade. A Igreja,
como a queria Jesus, é a
casa da hospitalidade. E
quanto bem se pode fazer, se
nos animarmos a aprender
esta linguagem da hospitalidade, esta linguagem de receber, de acolher! Quantas
feridas, quanto desespero se
pode curar numa casa onde
alguém se sente bem-vindo!
Para isto, é preciso ter as
portas abertas, sobretudo
as portas do coração.
Praticar hospitalidade
com o faminto, o sedento, o
forasteiro, o nu, o enfermo,
o encarcerado (cf. Mt 25, 3437), com o leproso, o paralítico. Hospitalidade com aquele
que não pensa como nós,
com a pessoa que não tem fé

ou a perdeu. E, às vezes, por
nossa culpa. Hospitalidade
com o perseguido, o desempregado. Hospitalidade com
as culturas diferentes, de
que esta terra paraguaia é
tão rica. Hospitalidade com
o pecador, porque cada um
de nós também o é.
Muitas vezes esquecemo-nos de que há um mal que
precede os nossos pecados,
que tem lugar antes. Há uma
raiz que causa muito, muito
dano e que destrói silenciosamente tantas vidas. Há um
mal que, pouco a pouco, vai
fazendo ninho no nosso coração e “corroendo” a nossa
vitalidade: a solidão. Solidão
que pode ter muitas causas, muitos motivos. Como
destrói a vida e nos faz tão
mal! Vai-nos afastando dos
outros, de Deus, da comunidade. Vai-nos encerrando
em nós mesmos. Por isso, o
que é próprio da Igreja, desta
mãe, não é principalmente
gerir coisas, projetos, mas
aprender a fraternidade com
os outros. A fraternidade
acolhedora é o melhor testemunho de que Deus é Pai,
porque “é por isto que todos
conhecerão que sois meus
discípulos: se vos amardes
uns aos outros” (Jo 13, 35).
Desta maneira, Jesus
abre-nos a uma lógica nova;
a um horizonte cheio de vida,
beleza, verdade, plenitude.
Deus nunca fecha horizontes, Deus nunca é passivo face à vida, nunca é
passivo face ao sofrimento
dos seus filhos. Deus nunca
Se deixa vencer em generosidade. Foi para isto que
nos enviou seu Filho, no-Lo
oferece, entrega, compartilha: para aprendermos o
caminho da fraternidade,
o caminho do dom. Em
definitivo, é um novo horizonte, uma nova palavra
para tantas situações de
exclusão, desagregação,

A família na ecologia humana – Laudato Sì

“A Igreja é chamada, em
primeiro lugar, a ser verdadeira testemunha da misericórdia, professando-a e
vivendo-a como o centro da
Revelação de Jesus Cristo.
Do coração da Trindade, do
íntimo mais profundo do
mistério de Deus, brota e ﬂui
incessantemente a grande
torrente da misericórdia”,
disse o papa Francisco na
Bula de Proclamação do
Jubileu Extraordinário da
Misericórdia.
Para auxiliar na divulgação do evento, o Vaticano
criou um site, disponível em
sete idiomas, também em
português. Entre os materiais postados no portal está
o calendário de atividade do
Jubileu da Misericórdia, que
iniciará no dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição. A abertura da
Porta Santa da Basílica de
São Pedro marcará simbolicamente o início do Jubileu.
No dia 13 de dezembro,
outro gesto está previsto:
a abertura da Porta Santa
da Basílica de São João em
Latrão e nas catedrais do
mundo, simbolizando a acolhida misericordiosa da Igreja ao povo, como pede o papa
Francisco. “Esta fonte nunca
poderá esgotar-se, por maior
que seja o número daqueles
que dela se abeirem. Sempre
que alguém tiver necessidade
poderá aceder a ela, porque
a misericórdia de Deus não
tem ﬁm”.
Já a abertura da Porta
Santa da Basílica de Santa
Maria Maior será no primeiro dia do ano de 2016, único
evento previsto para o mês
de janeiro. Em fevereiro, as
comunidades irão celebrar
o Jubileu da Vida Consagrada, encerramento do Ano da
Vida Consagrada e o Jubileu
da Cúria Romana. No mês
de abril, o papa Francisco
convocou o Jubileu dos Adolescentes, de 13 a 16 anos, no
Domingo de Páscoa.

A realização da Semana
da Família em todos os municípios da Baixada Santista
é uma iniciativa importante
que revela a decisão de promover a família como um
valor fundamental para a
vida da sociedade.
Entre muitas abordagens
possíveis a serem feitas sobre
o tema, desejo ressaltar neste artigo o papel da família
dentro da “ecologia integral”,
retomando algumas reflexões do papa Francisco em
sua Encíclica “Laudato Sì”,
publicada no dia 24 de maio
deste ano.
A expressão ‘ecologia integral’ revela que tudo está
interligado no planeta e no
universo, e quando falamos
de “meio ambiente” devemos
considerar a íntima relação
entre a natureza e a sociedade humana. Há uma relação
entre os ecossistemas e entre
os diferentes mundos de
referência social, por isso,
“a análise dos problemas
ambientais é inseparável da
análise dos contextos humanos, familiares, laborais,
urbanos e da relação de cada
pessoa consigo mesma, que
gera um modo especíﬁco de
se relacionar com os outros e
com o meio ambiente”.
Não existem duas crises,
uma ambiental e outra social,
afirma o papa, mas “uma
única e complexa crise sócio-ambiental”, que requer uma
“abordagem integral para
combater a pobreza, devolver
a dignidade aos excluídos
e, simultaneamente, cuidar
da natureza” (Cf. LS, n. 139
e 141).
Aﬁnal, a família é nosso
lar, e a natureza a nossa casa
comum!
Dentro desta visão, a realidade das instituições da
sociedade tem consequências
no ambiente e na qualidade
de vida das pessoas. Citando
a encíclica Caritas in veritate de Bento XVI, o papa
aﬁrma que “toda a lesão da

Em junho, haverá celebração com os doentes e
as pessoas portadores de
deﬁciência. O maior evento
será a Jornada Mundial da
Juventude, em julho, com a
presença de milhares de jovens, na companhia do papa,
em Cracóvia, na Polônia. Será
a primeira JMJ após canonização de São João Paulo II.
O encerramento do Jubileu da Misericórdia está
previsto para 20 de novembro, na Solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei do
Universo.
Conﬁra o calendário dos
principais eventos do Jubileu
da Misericórdia.
8/12/15 - Imaculada Conceição- Abertura da Porta
Santa da Basílica de São
Pedro.
13 /12 - Abertura da Porta
Santa da Basílica de São João
em Latrão e nas Catedrais do
Mundo.
1/1/ 2016 - Solenidade de
S. Maria Santíssima Mãe de
Deus/Dia Mundial da Paz.
Abertura da Porta Santa
da Basílica de Santa Maria
Maior.
19/1 - Jubileu dos Operadores dos Santuários.
25/1 Festa da Conversão
de São Paulo/Abertura da
Porta Santa da Basílica de
São Paulo extra-muros.
Sinal “Jubilar” do Santo
Padre: testemunho das obras
de misericórdia.
2/2 Festa da Apresentação do Senhor e Dia da Vida
Consagrada/ Jubileu da Vida
Consagrada e encerramento
do Ano da Vida Consagrada.
10/2 - Quarta-feira de
Cinzas/ Envio dos Missionários da Misericórdia na
Basílica de São Pedro.
22/2 - Cátedra de São
Pedro/ Jubileu da Cúria Romana.
(Veja o calendário
completo em http://
www.iubilaeummisericordiae.va/content/
gdm/pt.html)

confinamento, isolamento.
É uma palavra que quebra
o silêncio da solidão.
E quando estivermos cansados ou se tornar pesada a
tarefa de evangelizar, é bom
recordar que a vida proposta
por Jesus corresponde às
necessidades mais profundas
das pessoas, porque todos
fomos criados para a amizade com Jesus e para o amor
fraterno (EG 265).
Uma coisa é certa! Não
podemos obrigar ninguém a
receber-nos, a hospedar-nos;
isto é certo e faz parte da nossa pobreza e da nossa liberdade. Mas é certo também que
ninguém nos pode obrigar
a não sermos acolhedores,
hospedeiros da vida do nosso Povo. Ninguém nos pode
pedir que não recebamos e
abracemos a vida dos nossos irmãos, especialmente a
vida daqueles que perderam
a esperança e o gosto pela
vida. Como é belo imaginar
as nossas paróquias, comunidades, capelas, lugares onde
estão os cristãos, não com as
portas fechadas, mas como
verdadeiros centros de encontro tanto entre nós como
com Deus. Como lugares de
hospitalidade e acolhimento.
A Igreja é mãe, como Maria. N’Ela, temos um modelo.
Alojar como Maria, que não
dominou nem Se apoderou
da Palavra de Deus; pelo contrário, hospedou-A, gerou-A
e entregou-A.
Alojar como a terra que
não domina a semente, mas
que a recebe, nutre e faz
germinar.
Assim queremos ser nós,
os cristãos, assim queremos
viver a fé neste solo paraguaio: como Maria, alojando
a vida de Deus em nossos
irmãos com a conﬁança, com
a certeza de que “o Senhor
nos dará chuva e dará fruto
a nossa terra”.
Que assim seja.

BISPO

Vaticano divulga calendário
do Jubileu da Misericórdia
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D. Tarcísio Scaramussa, SDB
Bispo Diocesano
de Santos

solidariedade e da amizade
cívica provoca danos ambientais”. E assim, a família,
como instituição base da vida
social, torna-se um espaço
fundamental para a formação
das pessoas para o convívio
social e para a sua relação
positiva com relação ao meio
ambiente.
De fato, na família deve-se desenvolver a “ecologia
da vida quotidiana”, pois os
“ambientes onde vivemos inﬂuem sobre a nossa maneira
de ver a vida, sentir e agir.
Ao mesmo tempo, no nosso
quarto, na nossa casa, no
nosso lugar de trabalho e no
nosso bairro, usamos o ambiente para exprimir a nossa
identidade. Esforçamo-nos
por nos adaptar ao ambiente
e, quando este aparece desordenado, caótico ou cheio
de poluição visiva e acústica,
o excesso de estímulos põe à
prova as nossas tentativas de
desenvolver uma identidade
integrada e feliz” (LS, n. 147).
A ecologia humana envolve muitas coisas, desde
a condição de ter uma casa
própria onde morar, condição fundamental para a
dignidade das pessoas e o desenvolvimento das famílias,
passando pelo cuidado para
desenvolver relações caloro-

sas de vizinhança, a inserção
das pessoas numa rede de
comunhão e pertença, tudo
respaldado por arquitetura
e organização urbana que
favoreçam a convivência
das pessoas e o sentimento
de “estar em casa”, mesmo
tratando-se de uma grande
cidade, e a promoção do bem
comum. A família tem um papel importante na promoção
do bem comum, porque ela é
célula basilar da sociedade e
favorece o desenvolvimento
do respeito pela pessoa humana.
Entre os vários âmbitos
educativos importantes para
o meio ambiente, o papa
ressalta o papel central da família, porque “é o lugar onde
a vida, dom de Deus, pode ser
convenientemente acolhida e
protegida contra os múltiplos
ataques a que está exposta, e
pode desenvolver-se segundo
as exigências de um crescimento humano autêntico.
Contra a denominada cultura
da morte, a família constitui a
sede da cultura da vida”.
Na família, cultivam-se os
primeiros hábitos de amor e
cuidado da vida, como, por
exemplo, o uso correto das
coisas, a ordem e a limpeza,
o respeito pelo ecossistema
local e a proteção de todas as
criaturas. A família é o lugar
da formação integral, onde se
desenvolvem os distintos aspectos, intimamente relacionados entre si, do amadurecimento pessoal. Na família,
aprende-se a pedir licença
sem servilismo, a dizer “obrigado” como expressão duma
sentida avaliação das coisas
que recebemos, a dominar a
agressividade ou a ganância,
e a pedir desculpa quando
fazemos algo de mal. Estes
pequenos gestos de sincera
cortesia ajudam a construir
uma cultura da vida compartilhada e do respeito pelo que
nos rodeia” (LS. n. 213).
A família pode educar
as pessoas a criarem novos

“A ecologia humana
envolve muitas coisas,
desde a condição de ter
uma casa própria onde
morar, passando pelo
cuidado para desenvolver relações calorosas
de vizinhança, a inserção das pessoas numa
rede de comunhão e
pertença, tudo respaldado por arquitetura e
organização urbana que
favoreçam a convivência
das pessoas e o sentimento de “estar em
casa”, mesmo tratando-se de uma grande
cidade, e a promoção
do bem comum.”

hábitos, a não se tornarem
escravas do consumismo,
a praticarem a sobriedade,
a evitar o desperdício com
atitudes simples, como a de
plantar árvores, economizar
água, apagar as luzes desnecesárias, e “a recuperar os
distintos níveis de equilíbrio
ecológico: o interior consigo
mesmo, o solidário com os
outros, o natural com todos
os seres vivos, o espiritual
com Deus” (LS, n. 210).
Cuidar da família é cuidar
da vida, é contribuir para o
cuidado da criação, para o
cuidado da casa comum que
nos foi conﬁada por Deus.
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É A DÚVIDA?

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

Qual o motivo principal
do dízimo?
Joana, da Paróquia
Nossa Senhora do Sion,
Itanhaém, ouve sempre
falar sobre o Dízimo. Pergunta sobre a sua importância e necessidade.
Nas Bodas de Caná,
Jesus pediu para encherem
com água as talhas, para
transformá-las em vinho e
garantir a continuidade da
alegria da festa. Ele podia
simplesmente dizer: "Sirvam o vinho que está lá".
Mas Ele quis a participação
deles para fazer o milagre.
E o trabalho foi encher as
talhas com água . Permitiu
também, com isso, que eles
tivessem a alegria e a honra
de participar, de cooperar
com o milagre. A água é,
assim, fonte de vida e fonte
de alegria. O Dízimo também, pois permite a nossa
participação consciente e
generosa na pregação do
Evangelho de Jesus. Nós
trazemos o Dízimo, Ele
multiplica a ação.
É preciso convencer-se que não há como ser
católico autêntico e plenamente participante da
comunidade sem contribuir, cada um de acordo
com suas possibilidades,
segundo a generosidade
de seu coração, para que a
Igreja cumpra o seu papel
evangelizador, para que a
comunidade tenha o seu
templo tão digno quanto
possível, para que as pastorais possam atingir seus
objetivos, sem o Dízimo.
Ele é importante e evan-

gelizador.
Há muitas formas de
contribuir, ninguém o
nega. Mas não se consegue encontrar uma forma tão justa e adequada,
bem como abençoada por
Deus, como o Dízimo. O
dizimista é um cristão livre
e feliz porque, com plena
liberdade, sem obrigação
e sem medo, compromete
a sua vida com a vida da
Comunidade. E o Dízimo
torna-se um compromisso
libertador. O dizimista é
livre e o Dízimo o torna
mais livre ainda.
Quando ele entrega seu
Dízimo, colocando seu envelope diante do altar, ele
diz: "Aqui está Senhor, o
meu Dízimo. Eu recebi de
Ti e a Ti eu trago na Comunidade". Isto se chama Fé.
Que o Senhor continue abençoando todos
os paroquianos e toque o
coração daqueles que ainda não descobriram a alegria da partilha para que,
também eles, tornem-se
dizimistas e participantes
da construção do Reino.
Temos muitos dizimistas que recebem cestas
básicas na Paróquia e que
vem ajudar na limpeza e
cuidado da Igreja. É a maneira de trazer o Dízimo
do tempo. Outros, daquela
cesta básica, separam algumas coisas para dar aos
mais pobres ainda. Isto é
libertador.
Que o Senhor a todos
abençoe.

CEBI-SANTOS abre inscrições para
Estudo Bíblico no segundo semestre
O CEBI (Centro de Estudos Bíblicos) é uma
associação ecumênica que
tem por objetivo incentivar a leitura da Bíblia a
partir da realidade e em
defesa da vida.
O CEBI-Santos faz parte do Regional Grande São
Paulo do CEBI e busca
contribuir para essa reﬂexão na Baixada Santista.
É um grupo de estudo,
reﬂexão bíblica e assessoria, com reuniões abertas
a todos interessados.
O título do próximo
Curso será: ONDE ESTÃO
AS DEUSAS?
OBJETIVO: Estudar “a experiência com a
Deusa-Mãe (Asherah), do
antigo Israel, para melhor
contribuir na construção
de relações justas em todas as dimensões da vida,
de modo que seja vivida
em plenitude”.
METODOLOGIA:

Estudo e reflexão, partilhados em grupo, do
livro de Ana Luisa Alves
Cordeiro, “Onde estão as
Deusas?”, publicado pelo
CEBI (São Leopoldo/RS
– 2011).
DESTINADO A: Todos os interessados no
estudo/reﬂexão do tema,
com idade mínima 15
anos.
HORÁRIO: segundas-feiras, das 20h às
21h45.
LOCAL: Av. Ana Costa, 74 (sala pastoral - Igreja Imaculado Coração de
Maria – Santos/SP).
INÍCIO: 10 de agosto
de 2015.
ORGANIZAÇÃO:
Equipe do Centro de Estudos Bíblicos Santos –
CEBI Santos.
MAIS INFORMAÇÕES: (13) 99742-4863
(Tânia) e 99746-2816 (Domingos).

Agosto/2015

Viver o batismo
pela vocação laical
No quarto domingo
do mês de agosto somos
convidados(as) a reﬂetir
sobre a vocação laical.
Os folhetos das missas dominicais sempre
apresentam a vocação
do(a) catequista, mas,
entendemos que podemos ampliar a reﬂexão
para a vocação laical.
Cristãos leigos ou leigas,
são aqueles ou aquelas
que,pelo sacramento do
Batismo se tornam Povo
de Deus e tem por missão seguir a Jesus de
Nazaré e anunciar Seu
Evangelho pelo serviço
aos irmãos e irmãs, na
construção de uma sociedade justa , fraterna e
solidária, a caminho do
Reino deﬁnitivo.
A vocação do leigo e
da leiga é a de todos(as)
os(as) batizados(as) que
não pertencem à Hierarquia e nem à Vida Consagrada ou aos Institutos
Seculares. A vocação laical tem sua marca especíﬁca na “ índole secular ”,
isto é, ela é desempenhada e vivenciada no meio
do mundo, no Século. “...
é no meio do mundo que
somos chamados...esse é
o nosso lugar teológico,
não somente sociológico ou antropológico.” (
Christiﬁdeles Laici 15/
Papa São João Paulo II
). A vocação laical deve

Missas na TV - Sta. Cecília
Todo domingo, às 9h, a Santa Cecília TV
retransmite missas gravadas nas paróquias da Diocese. Veja a programação das
missas de agosto:
1/8 - 19h - N. S. das Graças-PG
8 - 19h - Sagrado Coração de Jesus
15 - 10h - N. Sra. da Lapa-Cubatão
22 - 19h30 - Santa Rosa de Lima/Guarujá
29 - A confirmar.
A Santa Missa é transmitida pelos seguintes canais da Santa Cecília TV: 51
UHF Litoral Sul, 52 UHF, 13 NET.

Terço
dos Homens
assumir todas as realidades
da vida, seja na família, na
escola, no trabalho, no lazer,
na política, no relacionamento humano e em tantos
outros ambientes da vida do
dia a dia.
Assim , convocamos todos os cristãos leigas e leigos para vivenciarem sua
vocação laical e assumirem
sua missão transformadora
na Igreja e na Sociedade,
com novo ardor, impulsionados pela força do Espírito
Santo. Sejamos verdadeiros
discípulos missionário de
Jesus de Nazaré, do anúncio
e testemunho de Seu Reino
Deﬁnitivo.
O CNLB ( Conselho Nacional do Laicato do Brasil
), em todos os seus âmbitos,
Nacional, Regional e Diocesano, tem por objetivo contribuir para que os cristãos
leigos e leigas descubram e

valorizem a vocação laical.
Todos os anos o CNLB faz
um planejamento com várias atividades, sempre motivadas com muitos encontros, oração,convivência
fraterna e formação, para
que o Laicato viva cada
vez mais o Protagonismo Laical, sendo Sujeitos Eclesiais, Cidadãos(as)
– Discípulos(as) Missionários(as) de Jesus Cristo.
Para reﬂetir, pessoalmente ou em grupos:
- Que consciência temos, nós leigas e leigos, de
nossa vocação laical?
- Concretamente, como
os cristãos leigos e leigas
podem colaborar para que a
Igreja seja cada vez mais ﬁel
à sua missão e protagonizar
uma ação de transformação
na Sociedade?
(Comissão de Formação
CNLBSul1)

Dia de Retiro no CEIA
O CEIA, Centro de
Espiritualidade Inaciana
Anchieta, convida você
a fazer uma experiência
de um dia de oração, nos
moldes da espiritualidade inaciana. Será um dia
de silêncio e profunda
oração, propiciando um
encontro com o Senhor,
deixando que Ele fale ao
seu coração. Será no dia
15 de Agosto, com início
às 8 horas, terminando
com a Celebração Eucarística às 18 horas.
Inscrições e Informações: Tel: (13) 3025-6175
até o dia 10.08.2015
A ORAÇÃO DO CORAÇÃO
Segundo o místico
russo Teófano, o Recluso, "rezar é descer com
a mente ao coração e ali
ficar diante da face do
Senhor, onipresente, onividente dentro de nós".
Rezar é ﬁcar na presença de Deus com a
mente no coração, isto é,
naquele ponto de nossa
existência em que não há
divisões nem distinções e
onde somos totalmente
um. Ali habita o Espírito

está dentro de você e então
descobrirá a câmara do
tesouro do céu. Pois ambas são a mesma coisa. Se
conseguir entrar em uma,
você verá ambas. A escada
para este Reino está escondida dentro de você, em sua
alma."
E João de Cárpato diz:
"É preciso grande esforço e
luta na oração para alcançar
aquele estado da mente que
é livre de toda perturbação;
é um céu dentro do coração.
Jesus nos ensina e nos
dá exemplo da necessidade
da oração: os Evangelhos
relatam muitos momentos
que Jesus se retira para orar
ao Pai. E Ele ainda nos diz:
“‘Vinde à parte, para algum
lugar deserto e descansai
um pouco.” Mc 6,30
Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de
Loyola são um caminho
de oração e discernimento
que possibilita o exercitante
conﬁgurar sua vida a Jesus
Cristo, pela força da graça
e iluminação da Palavra
de Deus, tornando-se livre
para eleger o modo como
poderá mais Amar e Servir
corretamente na história.

de Deus e ali acontece o
grande encontro. Ali, coração fala a coração, porque
ali ﬁcamos diante da face do
Senhor, onividente, dentro
de nós. Mas, na tradição
judeu-cristã, a palavra "coração" refere-se à fonte de
todas as energias físicas,
emocionais, intelectuais,
volitivas e morais.
O discernimento mais
profundo dos monges do
deserto é que entrar no coração é entrar no Reino de
Deus. Em outras palavras,
o caminho para Deus é
pelo coração. Isaac, o Sírio,
escreve: "Procure entrar na
câmara do tesouro... que

DURAÇÃO: 08 encontros.
Dias:
Textos:
10 / agosto
24 / agosto
14 / setembro
28 / setembro
05 / outubro
26 / outubro
09 / novembro
23 / novembro

Introdução – Por que pesquisar e falar sobre as Deusas (11-20)
As Deusas nas linhas e entrelinhas da Bíblia (21-28)
Formação do Povo de Israel (28-34)
Quem era a Deusa Asherah? (35-43)
Asherah na Bíblia Hebraica (43-51)
“E fez sair a Asherah do Templo de Jerusalém” 2Rs 23,4-7 (51-56)
Baal em hebraico significa “senhor”... (56-62)
Em memória delas (63-70)

- AGOSTO
Palavra viva Liturgia
Datas Importantes:

01 - Santo Afonso Maria de Ligório

02 - 18º DOMINGO Tempo Comum
02 - Santo Eusébio de Vercelli
03 - Santa Lídia
04 - São João Maria Batista Vianney
05 - Santo Osvaldo de Nortúmbria
06 - Maria Francisca Rubatto
07 - São Caetano de Thiene
08 - São Domingos de Gusmão

16 - São Roque
17 - São Jacinto
18 - Santa Helena
19 - São João Eudes
20 - São Bernardo de Claraval
21 - São Pio X
22 - Nossa Senhora Rainha

23 - 21º DOMINGO Tempo Comum
23 - Santa Rosa de Lima
09 - 19º DOMINGO Tempo Comum
24 - São Bartolomeu
09 - Santa Edith Stein (Tereza Benedita da Cruz) 25 - São José Calasanz
10 - São Lourenço - Diácono e mártir
26 - São Zeferino
11 - Santa Clara de Assis
27 - Santa Mônica
12 - Inocêncio XI
28 - Santo Agostinho de Hipona
13 - São Ponciano e Santo Hipólito
29 - Joana Maria da Cruz
14 - São Maximiliano Maria Kolbe
29 - Martírio de São João Batista
15 - São Tarcísio
30- 22º DOMINGO Tempo Comum
16 - DOMINGO : Assunção de Nossa Senhora 30 - São Félix e Santo Adauto
. Solenidade
31 - São Raimundo Nonato
Fonte: www.cnbb.org.br/liturgia // Santo do dia: http://www.paulinas.org.br

Dom

2ª feira

3ª feira

4ª feira

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

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis / Cubatão – 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora /(Par. S. Antonio)/Praia Grande – 20h
3. N.S.Aparecida/Santos–20h(última 2ª-f)
4. Com. 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. Jorge Mártir - 20h
Terça-feira
14. Cap. S.Antonio/(Par.N.S. Graças/
PG - 19h)
15. Amparo/ - 3ªf - 20h30.
16. S. José Operário/Peruíbe - 3ªf 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.
28 - Aparecida/Jd. Samambaia/PG - 20h
Sexta-feira
29. S. Benedito/Stos – 18h
30. Santa Margarida/ Santos – 20h
31. Par. São Tiago/ Santos – 20h
32. S. João/Peruíbe - 20h (4ª 6ª-f).
33. Sr. dos Passos/- Última - 20h.
34. S. Vicente Mártir/- 2ª 6ª-f- 20h
35. 2ª. 6ª-feira -19h - Cristo Rei/SV.
Sábado
36. S. Judas /(Sion) - 19h30 - 1º sábado.
37. S. João Batista /17h30 - Peruíbe todo 3º sábado
Domingo
38. Aparecida/SV– 7h (2º domingo)
39. Igreja Divino Espírito Santo /(Paróquia
S. Tiago)/Santos – 20h
40. Santa Teresinha/ - Itanhaém - 19h

5ª feira

6ª feira

Sábado
01

Dom - 02

1ª Leitura - Ex 16,2-4.12-15
03 Mt 14,13-21

Dom - 09

11

18

Mt 18,1-5.10.12-14 12 Mt 18,15-20

Mt 19,23-30

25 Mt 23,23-26

1ª Leitura - Dt 4,1-2.6-8
31 Lc 4,16-30

Mt 15,21-28

06 Mc 9,2-10

Evangelho - Jo 6,24-35
07

2ª Leitura - Ef 4,30-5,2

13 Mt 18,21-19,1

19

Mt 20,1-16a

20 Mt 22,1-14

14

Mt 23,27-32

27 Mt 24,42-51

2ª Leitura - Tg 1,17-18.21b-22.27

08

Mt 17,14-20

Mt 19,3-12

15

Mt 19,13-15

Evangelho - Lc 1,39-56
21

2ª Leitura - Ef 5,21-32
26

Mt 16,24-28

Evangelho - Jo 6,41-51

2ª Leitura - 1Cor 15,20-26.28

1ª Leitura - Js 24,1-2a.15-17.18b
24 Jo 1,45-51

Dom - 30

05

1ª Leitura - Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab
17 Mt 19,16-22

Dom - 23

Mt 15,1-2.10-14

1ª Leitura - 1Rs 19,4-8
10 Jo 12,24-26

Dom - 16

04

2ª Leitura - Ef 4,17.20-24

Mt 14,1-12

Mt 22,34-40

22

Lc 1,26-38

Evangelho - Jo 6,60-69
28

Mt 25,1-13

29 Mc 6,17-29

Evangelho - Mc 7,1-8.14-15.21-23

Agosto/2015
ANIVERSÁRIOS
Celebram aniversário de nascimento e de ordenação,
em Agosto, os seguintes sacerdotes e diáconos:

25- Pe. Luiz Aparecido
Tegami, SDB.

Nascimento

1- Pe. Eniroque Ballerini
5- Pe. Samuel Fonseca, CS
6- Diácono João de Deus
Neto
7- Pe. Luiz Carlos Passos
7- Pe. Caetano Rizzi
13- Frei Hipolito Martendal, OFM
19- Pe. Emerson Rossini
de Lima, CMPS
22- Frei Rozântimo Antunes Costa, OFM
22- Pe. Luiz Batistel, CS
23- Pe. Jean-Claude Pierre
Griveau
24- Pe. Alexander Marques da Silva.

Ordenação

2- Pe. Isac Carneiro da
Silva
2- Pe. Cláudio da Conceição
7- Pe. Valfran dos Santos
7- Pe. José Raimundo da
Silva
18- Pe. José Maria Santos
Oliveira
20- Pe. Samuel José de
Carvalho, OCS
23- Pe. Wilhelm dos Santos Barbosa
23- Pe. José Fernandes da
Silva

CHANCELARIA

Atos da Chancelaria Diocesana
Nomeia Ministros
Exraordinários da Sagrada Comunhão e da
Palavra – Com. Pantokrator – 6/7/2015
Para maior glória de
Deus e benefício espiritual
dos irmãos e fiéis confiados
a meu cuidado pastoral
nomeio Joelma dos Anjos
da Costa, Marcos Silva de
Souza, Luiz Carlos de Oliveira Junior, MINISTROS
EXTRAORDINÁRIOS DA
SAGRADA COMUNHÃO E
DA PALAVRA da Comunidade Católica Pantokrator
– Santos/SP, no período de
dois (2) anos.
Santos, 06 de julho de
2015, Dom Tarcísio Scaramussa, SDB/Bispo Diocesano de Santos; Padre Vagner
de Souza Argolo/Chanceler
do Bispado
Prot. Nº: 110
Livro:”D”
Fls.;137

Nomeia Coordenação Diocesana da
Pastoral da Criança
– 10/7/2015
Para maior glória de
Deus e benefício espiritual
dos irmãos e ﬁéis conﬁados a meu cuidado pastoral nomeio COORDENAÇÃO DIOCESANA DA
PASTORAL DA CRIANÇA: Maria Regina Tasso
Vicenzo – Coordenadora
Diocesana; Sônia Maria
Garcia – Vice Coordenadora; Márcia Cristina Rodrigues Silva – Secretária,
na Diocese de Santos, no
período de dois (2) anos.
Santos, 10 de julho de
2015, Dom Tarcísio Scaramussa, SDB/Bispo Diocesano de Santos; Padre
Vagner de Souza Argolo/
Chanceler do Bispado
Prot. Nº: 113
Livro “D”
Folhs 138

Acompanhe as informações da
Diocese de Santos nas nossas mídias:
www.diocesedesantos.com.br
facebook.com/diocesedesantos
AGENDA

DO

BISPO

Agenda de Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos,
para o mês de agosto:
2 - 11h - Missa e bênção de Igreja - Ilha Diana;
16h30 - Missa Paróquia
Bom Jesus (Guarujá)
5 - Romaria Diocesana
a Aparecida - 9h - Missa
no Santuário Nacional.
8 - 19h - Abertura da
Semana da Família em
Itanhaem.
9 - 11h - Missa no Memorial - Dia dos Pais.
10 - 19 h - Semana da
Família - sessão na câmara
de Praia Grande.
11 - 19h30 - Semana
da Família na Paróquia de
N. Sra. das Graças - São
Vicente.
12 - 19h30 - Semana da
Família - sessão na câmara
de Guarujá.
13 - 19h30 - Semana da
Família - sessão na câmara
de Itanhaem.
15 - 9h - Missa na Catedral: Ano da Vida Religiosa. 19h - Festa de N. Sra.
da Lapa, em Cubatão.

16 - 9h - Missa na Igreja de São Judas Tadeu
- Santos. 18h - Crisma na
São Pedro Pescador/SV.
18 - 19h - Semana da
Família - sessão na câmara
de Mongaguá.
19 - 19h - Semana da
Família - sessão na câmara
de Cubatão.
20 - 19h - Semana da
Família - sessão na câmara
de Peruibe.
21 a 23 - Seminário de
Educação Salesiana - Aparecida.
23 e 24 - Encontro sobre Pastoral em Metrópoles - Rio de Janeiro
- Sumaré.
27 - 18h30 - Missa na
Catedral - Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
28 - 19h30 - Crisma em
Santa Teresinha - Belas
Artes/Itanhaém.
29 - 17h - Crisma na Paróquia São Paulo Apóstolo
30 - 8h - Crisma na Paróquia Jesus Cruciﬁcado.
18h30 - Catedral - Missa
e recepção da imagem de
N. Sra. do Monte Serrat.

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

ATENDIMENTO

Cúria Diocesana

Bispo Diocesano:

Dom Tarcisio Scaramussa- 3ª e 6ª 14h30 às 17h30

Vigário Geral:
Pe. Elcio Antonio Ramos
Horario: 6ª-feira - 15h às 17h
Chanceler do Bispado:
Pe. Vagner Argolo - 3ªs e 6ªs - 14h às
16h.
Vigário Judicial:
Pe. Caetano Rizzi
3ª e 6ª - 14h às 16h
Arquivo Diocesano:
certidoes@curiadesantos.com.br

2ª a 6ª - das 8h30 às 12h; 14h às 18h
Ecônomo Diocesano:
Pe. José Raimundo da Silva - 6ª-feira
- das 15h às 17h
Coordenador de Pastoral:
Pe. Elmiran Ferreira: 6ª Feira: das
14h às 16h.
Assessoria de Comunicação - 32288881
Horário de atendimento da Cúria: De 2ª
a 6ª feira, das 8h30 às 12h;
e das 14h às 18h.
Tel: (13)3228-8888
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“Urgências da ação evangelizadora” são temas de
Círculos Bíblicos em preparação às assembleias paroquiais

Fotos: Acervo paróquias/Chico Surian

A Diocese de Santos está
iniciando um novo processo de elaboração do Plano
Diocesano de Pastoral, a
ser desenvolvido durante
as Assembleias Paroquiais
de Pastoral e a Assembleia
Diocesana, em outubro. O
primeiro subsídio produzido
para ajudar nesse processo
é um livreto com seis Círculos Bíblicos, contendo as
“urgências da ação evangelizadora da Igreja do Brasil”,
conforme aprovadas pela
Assembleia Geral dos Bispos,
em abril, em Aparecida-SP.
Um exemplar do livreto foi
entregue simbolicamente aos
coordenadores das Regiões
Pastorais (durante a missa
em ação de graças pelos 91
anos de criação da Diocese,
no dia 4 de julho, na Igreja N.
Sra. de Sion, em Itanhaém).
E as paróquias já estão realizando os Círculos Bíblicos,
envolvendo os mais diversos
grupos pastorais.
Dom Tarcísio explica
como será este processo:
“Em clima de oração e discernimento, vamos nos preparar
para as Assembleias Paroquiais e Diocesana. Mas não
queremos somente realizar
um bom planejamento, mas
crescermos no caminho de
conversão pessoal e pastoral,
para sermos uma Igreja mais
missionária. É o que estamos
buscando: um caminho de
construção do plano de evangelização de nossa Diocese
de Santos, de acordo com o
Objetivo Geral das Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil”.
“Este material está sendo
enviados às paróquias para
serem usados por todos os
grupos de pastoral, associações, movimentos, todos
os agentes envolvidos na
atividade paroquial, como
uma sensibilização inicial e
motivação para a assembleia
paroquial, a ser constituída
de acordo com a programação de cada paróquia”,
explica Pe. Elmiran Ferreira,
Coordenador Diocesano de
Pastoral.
A proposta é que os Círculos sejam usados nos meses
de julho e agosto e a Assembleia Paroquial realizada até
setembro. Conﬁra à página
10 desta edição do Presença
Diocesana as orientações
para a realização da Assembleia Paroquial de Pastoral.

D. Tarcísio Scaramussa,SDB,
Bispo Diocesano (com os
coordenadores das Regiões Pastorais) fala sobre
os Círculos Bíblicos e as
assembleias paroquiais e
Diocesana
CB com os jovens da N. S. das Graças, em Vicente de Carvalho
URGÊNCIAS
O livreto com os Círculos Bíblicos está organizado contendo
as cinco “urgências”, a saber:
Igreja em Estado Permanente
de Missão, Igreja, Casa de Ini-

ciação à Vida Cristã, Igreja: lugar de animação bíblica, Igreja:
comunidade de comunidades,
Igreja a serviço da vida plena
para todos. “E há ainda, um
círculo bíblico sobre ‘conversão

s Tadeu/CB
ais da S. Juda
as
C
de
po
ru
G

Grupo da Rei

pessoal e pastoral’, que é a convocação insistente que o Papa
Francisco vem fazendo a toda
a Igreja, diante dos enormes
desaﬁos que a realidade nos impõem”, lembra, Dom Tarcísio.

toria Bom Je

sus dos Naveg

antes

Nossa
Senhora
das Graças/Praia
Grande

Paróquia
São Pedro
O Pescador/
SV

S. José de Anchieta/SV

Paróquias levam o tema “família” para as Câmaras Municipais
Em sintonia com todo o
Brasil, a Pastoral da Família
da Diocese de Santos realiza
a Semana da Família, a partir
do dia 8 de agosto. Durante
duas semanas as paróquias
e comunidades vão refletir
e rezar sobre o tema “O
amor é a nossa missão: a
família plenamente viva”. O
tema também será levado às
Câmaras Municipais, com a
Sessão Solene em homenagem à famíliam conforme
o calendário abaixo. Dom
Tarcísio Scaramussa, SDB é
o Orador Oﬁcial das Sessões
Solenes nas Câmaras.
8/8- 19h- Missa de
Abertura Diocesana da
Semana da Família Presidida pelo Bispo de Santos,
Dom Tarcísio Scaramussa,
SDB.
Local: Paróquia Nossa
Senhora da Conceição - Av.
Rui Barbosa, 1200/Laranjeiras, Itanhaém.
9/8- Abertura da Semana
da Família nas Paróquias.
SESSÃO SOLENE NAS
CÂMARAS MUNICIPAIS
10/8- 19h30- Sessão Solene da Câmara Municipal de
Praia Grande.
11/8- 19h30- Sessão Solene da Câmara Municipal
de Santos.
12/8 - 19h30- Sessão Solene - Paróquia Nossa Senhora das Graças – Praça Nossa
Senhora das Graças, 312, Vila
Valença, São Vicente.
13/8- 19h30- Sessão Solene da Câmara Municipal de
Guarujá.
14/8- 19h30- Sessão So-

Divulgação

lene da Câmara Municipal de
Itanhaém.
16/8- Encerramento da
Semana da Família nas Paróquias.
18/8 - Sessão Solene da
Câmara Municipal de Mongaguá.
19/8- 19h- Sessão Solene
na Câmara de Cubatão.
20/8- 19h- Sessão Solene
na Câmara de Peruíbe.

Semana da Família
nas Paróquias
Santos
São Tiago Apóstolo
16/8- 15h- Tarde de louvor com as famílias.
Santa Edwiges
6/8- 20h- Grupo de Oração pelas famílias.
27/8- 20h- Missa das
Famílias.
Peruíbe
São José Operário
9 a 16/8- 19h30- Pregações relacionadas à família.

Graças.
13/8- 16h- Missa dos doentes.
14/8- 19h- Missa com
bênção dos objetos
15/8- 20h- Encerramento
com Baile dos Anos 80 no
‘Pastoral Futebol Clube”.
Informações: 3566-2119.
Praia Grande

São Vicente
N. Sra. Auxiliadora
9/8- 8h- Missa com bênção dos avós
10h- Missa e bênção para
os pais e as crianças
19h- Missa e bênção dos
noivos.
10/8- 19h- Terço com as
famílias.
12/8- 19h- Sessão Solene na paróquia N. Sra. das

Santo Antônio
10/8- 19h30- Sessão Solene na Câmara de PG
11/8- 19h30- Terço da
Misericórdia na Capela N.
Sra. de Fátima.
12/8- 19h30- Missa com
a RCC na Capela São Francisco.
13/8- 19h30- Oração em
Família e Pregação na Capela
São Gaspar Bertoni
14/8- 19h30- Missa na

Capela Santa Maria da Esperança
15/8- 8h- Manhã de espiritualidade na Matriz.
16/8- Encerramento da
Semana da Família:
9h- Caminhada, saindo
da Capela São Judas em
direção à Matriz para missa
às 10h.
N.S. das Graças
9/8- 18h30- Missa de
abertura da Semana da Família.
10/8- 18h30- Missa.
11/8- 19h30- Missa na
Capelas São José Operário
13/8- 18h30- Missa na
Capelas N. Sra. Auxiliadora.
14/8- 19h- Missa na Capela S. Expedito.
16/8- 18h30- Encerramento da Semana da Família
na Matriz.
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Jovens realizam missão no México 70

TLC Aparecida/Santos
prepara retiro para jovens

Divulgação TLC

No dia 11 de julho, os
jovens do Treinamento
para Liderança Cristã, TLC,
da paróquia Nossa Senhora
Aparecida de Santos, organizaram uma Noite da
Pizza com objeitvo de arrecadar fundos para o Retiro
de Jovens que acontecerá
entre os dias 13 e 15 de no-

vembro. O Retiro é para os
novos jovens que integrarão
o TLC da Aparecida. Quem
tem interesse em conhecer
e fazer parte do gurpo, pode
participar dos encontros que
acontecem aos domingos,
após a Missa das 18h na
paróquia N. Sra. Aparecida
(Av. Afonso Pena, 614).

Semana Jovem em Itanhaém

Divulgação

Nos dias 18 e 19 de
julho, os jovens da Paróquia Santa Teresinha
(Itanhaém) organizaram o
‘Encontro de Jovens com
Cristo’ que contou com a
participação de 127 jovens
da cidade.
Com o tema “Não importa por onde andou,
Deus escolheu você”, o encontro, que acontece anualmente, tem por objetivo
reaproximar da Igreja os
jovens que estão afastados

Agosto/2015

e ajudar aqueles que estão
com dificuldades no relacionamento familiar.
Através de pregações e
dinâmicas, os participantes
refletiram sobre o amor de
Deus, a família e o perdão.
Seguindo o mesmo tema, de
20 a 26 de julho, foi realizado na igreja Santa Terezinha
a “Semana Jovem” com
diversas atividades como
pregações, louvor, Missa,
Adoração ao Santíssimo,
confraternização e partilha.

Vigília em preparação à Romaria

Divulgação

Depois de quase dois
meses de anúncio (através
da Peregrinação da Cruz
Missionária que passou em
diversas paróquias da Diocese), a Reitoria Bom Jesus dos
Navegantes, localizada no
México 70, em São Vicente,
sediou, dos dias 4 a 11 de julho, a Missão Jovem, evento
organizado pela Pastoral da
Juventude da Diocese de
Santos, conforme decisão definida em Assembleia no mês
de dezembro do ano passado.
Reunindo cerca de 60
missionários das cidades de
Itanhaém, Mongaguá, Praia
Grande, São Vicente, Santos,
Guarujá, Santo André e Capital, entre leigos e religiosos, o
evento deste ano foi a quarta
edição. A última havia sido
realizada nos Morros de
Santos, na Semana Missionária que antecedeu a JMJ,
em 2013.
Estigmatizada pela violência e pobreza, fortemente
vinculadas quando se fala do
bairro, o México 70 já foi considerado no passado a maior
comunidade de palafitas em
extensão do País. A missão
chegou a gerar certa preocupação com relação à segurança, por parte dos jovens, de
seus pais, da Coordenação do
evento e dos próprios agentes de pastoral da Reitoria,
que averiguaram todas as
medidas que zelassem pela
integridade dos participantes
ao longo das visitas.
No decorrer da organização, muitos questionamentos. Até onde a Missão
da Igreja deve ir, sem que
comprometa seus fiéis? Até
quando tal imagem que se
tem do bairro não é fruto
de preconceito, do qual nós,
mesmo com a nossa formação cristã, não estávamos
carregados? Como definir
um local como ‘seguro’ ou ‘inseguro’, quando os grandes
centros e os bairros nobres
têm grande incidência nos
índices de criminalidade?
Jesus deixaria de pregar a
Boa Nova em lugares ditos
como ‘perigosos’? Se os cristãos viram as costas, quem
estenderá a mão?
Após tantas orações e
rodas de discussão por parte
da equipe de organização,
buscando respostas e provocados constantemente pelo
Evangelho, pelos documentos da Igreja e pelas homílias
do Papa Francisco, a Missão
Jovem teve início em uma
tarde chuvosa de sábado,
com a acolhida calorosa do
Padre Jean Claude Griveau,

Fotos PJ Diocese de Santos

Jovens nas ruas, em mais um
dia de visitas.

Missa de Envio, 05/07, na
Reitoria Bom Jesus dos Navegantes

Durante a partilha da manhã, antes de irem às visitas.
das famílias que se dispuseram a acolher os missionários
e de toda a Reitoria. Após um
longo domingo, destinado à
formação dos jovens, desde
a dimensão afetiva até a
de como melhor utilizar a
Bíblia e exercer uma boa visita, o bispo diocesano Dom
Tarcísio Sacaramussa,SDB
celebrou o envio durante a
Missa, onde também foram
distribuídas as “mucutas”
(bolsas), os subsídios e os
aspersores de água benta.
Ocorrências ligadas à violência contra um dos jovens? Nenhuma. O que geralmente se viu
foi um bairro receptivo à proposta de evangelização, mesmo
quando se encontrou adeptos de
outras denominações religiosas,
o que talvez respondesse aos
questionamentos que se tinham
as vésperas do evento. Além das
visitas de evangelização, as atividades contaram com as orações
da manhã, práticas esportivas,
serenatas, filmes, recreação com
as crianças do bairro, oficinas de
plantio e reciclagem.
A semana missionária foi
encerrada com uma Missa
marcada pela emoção, com
a exibição de um vídeo que
mostrou os momentos mais
marcantes.
(Gines Sales/Coord. PJ)

Oração da Manhã de sexta-feira, 10/7

Missionários e crianças da Comunidade

Pastoral da Criança em Cubatão celebra 30 anos

Acervo SJT/CB

No dia 19 de julho,
150 jovens da Diocese de
Santos participaram da
Romaria Estadual da
Pastoral da Juventude,
evento que reuniu perto
de 10 mil jovens em Itapetininga, SP.
Os jovens da Diocese

se concentraram na paróquia São José Operário, em
Santos, onde fizeram uma
Vigília preparatória para o
encontro que culminou com
a Missa Campal presidida
pelo Bispo Diocesano de Itapetininga, Dom Gorgônio
A. da Encarnação Neto, CR.

Formação de ministros em VC

Maria Guedes

Os Ministros Extraordinários da Sagrada Eucaristia da paróquia N.
Sra. das Graças (Vicente
de Carvalho) participaram
de um encontro no dia 18
de julho.
Durante todo o dia,
através de dinâmicas, os

ministros foram motivados
a evangelização dentro e
fora da Igreja, especialmente no seio familiar. As Comunidades da Nossa Senhora
das Graças participaram
do encontro, colaborando
com as refeições que foram
servidas aos participantes.

A Região Pastoral Cubatão
reuniu-se no dia 9 de julho, na
Paróquia São Judas Tadeu,
para a Missa em Ação de Graças pelos 30 anos da atuação
da Pastoral da Criança. Ao
todo, 54 agentes atendem 425
crianças na Cidade e todos
celebraram as três décadas
deste trabalho que tem salvado muitas vidas.
“A Pastoral da Crianças
é um serviço maravilhoso
que começou com a Dra.
Zilda Arns e me mostrou um
outro lado da vida. Sair da
redoma e ir além... parar de
olhar pra si e olhar ao redor.
É um trabalho grandioso que
nos enriquece muito. Graças
a Deus, nunca perdemos
nenhuma criança. Já presenciamos estados bem críticos,
mas foi possível recuperar”,
avalia Elisabete Alves Sanchez, agente da Pastoral da
Criança há 13 anos, e atual
coordenadora da Pastoral na
paróquia São Judas Tadeu.

Ir ao encontro
O trabalho do agente começa como ‘apoio’ na assistência aos ‘Líderes’. Os líderes são aqueles que, após um
curso de capacitação organizado pela própria Região,
fazem as visitas nas casas em
determinados bairros para
avaliar gestantes e crianças
em situação de risco. Quando a família aceita, é feito o
cadastro das crianças que
passam a ser acompanhadas
desde a gestação até os seis
anos de idade ou mais, dependendo de cada condição.
Nas visitas é feita uma
avaliação da criança: peso,
vacinação, se há sintomas
que indiquem problemas de
saúde, entre outros. Constatado os problemas, as crianças são encaminhadas para
os Postos deSaúde para receberem tratamento adequado.
Além das visitas nas casas,
no terceiro sábado de cada mês
é realizada a Celebração da Vida

Pe. Eniroque com agentes da Pastoral da Criança
para a pesagem das crianças. Se
o peso está abaixo do recomendado, os agentes encaminham
para o médico ou indicam a
introdução da multimistura
na alimentação, um farelo que
auxilia na nutrição das crianças.
Esse farelo é um composto de
arroz, trigo, casca de ovo e folha
de mandioca.
A formação para agentes e
novos agentes acontece todos os

anos e quem tem interesse em conhecer e participar deste trabalho
pode procurar o coordenador da
Pastoral da Criança da paróquia.
A Pastoral da Crianças da
São Judas Tadeu atua nas
Comunidades Nossa Senhora
Aparecida (Ilha Caraguatá),
Sagrada Família (Conjunto
Habitacional São Judas) e
São Marcos (Jardim Nova
República) .

Geral
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Padre Esteban Superbiola e Javier Mateo
celebram jubileu de ouro de vida sacerdotal
No dia 4 de julho foi celebrada a missa em ação
de graças pelos 50 anos de
ordenação sacerdotal de Pe.
Esteban Juan Superbiola,
pároco da Nossa Senhora
de Sion, em Itanhaém, e 91
anos de criação da Diocese
de Santos. A missa foi presidida por Dom Tarcisio
Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos, (na Igreja
de Sion), concelebrada pelo
Bispo Emérito Dom Jacyr
Braido,CS, e por padres da
Diocese de Santos e padres
convidados de São Paulo e
São João da Boa Vista. Diáconos, seminaristas, amigos
e familiares de Pe. Esteban
vindos da Espanha (seu país
de origem) também prestigiaram a missa. A celebração
marcou ainda a abertura da
IV Missão Jovem da Diocese
(realizada pela Pastoral da
Juventude, este ano na comunidade do México 70 de
4 a 11 de julho), e a entrega
dos Círculos Bíblicos que
serão usados na preparação
das Assembleias Paroquiais.
Durante a celebração
também foram lembrados
os 6 anos da ordenação sacerdotal (no dia 4) dos padres Lucas Alves (São Tiago
Apóstolo/Santos), Alexander
Marques (Perpétuo Socorro/
São Vicente) e Felipe Gonzalez (Senhor Bom Jesus/
Guarujá).
Padre Javier Mateo
No dia 11 de julho foi
realizada missa em ação de
gracas pelos 50 anos de ordenação sacerdotal de Padre
Javier Mateo Arana, pároco
da Nossa Senhora do Carmo,
em Santos.
A missa foi presidida por
Padre Javier e cocelebrada
pelo Bispo diocesano Dom
Tarcísio Scaramussa,SDB;
Dom Jacyr Braido,CS, Bispo
Emérito e pelos padres Francisco Greco (S. Benedito),
Fernando Gross (Seminário
Diocesano S. José), Ricardo de Barros (Paróquia da
Pompeia), Elmiran Ferreira
(N.S. Aparecida/SV), Samuel
Carvalho (S. José Operário/Santos), Antonio Finotti
(Sagrado coração de Jesus);
Eniroque Ballerini (S. Judas
Tadeu/CB). Com a presença
dos diáconos Diáconos Anderson Ribeiro Silva, Ernesto
Bechelli, religiosas, seminaristas, amigos e comunidade.
Padre Javier Mateo Arana
nasceu na cidade de Bilbao,
capital do País Basco, Espanha, filho do casal Andrés
José e Maria Luisa. Tem um
irmão e três irmãs, sendo
uma delas freira da Companhia das Filhas da Caridade
de São Vicente de Paulo. Chegou no Brasil em 1966 chegou
ao Brasil, ficando um ano em
Rio Claro/SP, e depois vindo
para Santos. Há 30 anos é
pároco na N. Sra. do Carmo.

Fotos Chico Surian

Acima: Padre Esteban renova as promessas sacerdotais
diante do Bispo Dom
Tarcísio e de toda a
comunidade .
Ao lado, Pe. Estaban
recebe as ofertas das
mãos de sua irmã e
cunhado.

Padre Esteban, ao final da
celebração, agradeceu a
todos o carinho e o apoio
de todas as comunidades por onde já exerceu
seu ministério: “Rezem
por mim”, pediu, “para
que eu persevere por
mais 50 anos”, brincou.

Fotos Chico Surian

Pe. Javier, ao centro: “A liberdade de ser sacerdote é a minha felicidade. Por isso, renovo meu
compromisso com de ser sacerdote para sempre (abaixo), contando sempre com o apoio da minha
comunidade, que é a minha grande família”.

Mães e diácono falecidos
em nossa Diocese
No mês de julho celebramos a páscoa eterna
das mães de nosso padre
Wilhelm Barbosa, pároco
da S. Pedro Pescador/SV
(Dona Iolanda) e de Frei
André Becker,OFM/Santuário do Valongo (Adelina), e
do diácono Ilton Angiolleti.
Iolanda Barbosa Dona Iolanda faleceu no
dia 15 de julho, em São
Paulo, onde estava internada após passar por uma
cirurgia.
Adelina Becker Mensagem de Frei André,
por ocasião da missa de
Exéquias de Dona Adelina.
“Hoje a saudade me
faz uma visita... Compreender os propósitos de
Deus muitas vezes pode
ser uma tarefa bem difícil,
principalmente quando
a tristeza bate na nossa
porta porque acabamos de
perder um ente querido.
Hoje a saudade faz mais
uma visita, mas não vem
acompanhada da tristeza
como protagonista. Com o
coração mais confortado,
dedico este dia para relembrar os bons momentos
que foram compartilhados
com a presença de uma
pessoa tão querida que
foi capaz de transformar
tantas vidas abençoadas,
como a minha e de meus
familiares. Falo de minha
Mãe Adelina Jungklaus
Becker, mulher guerreira,
que foi Mãe de 11 filhos, 35
netos, 32 bisnetos, casada
com Nicolau Becker por
mais de 60 anos, mulher de
muita oração e muito respeitada por todos da cidade
onde morava, Ituporanga,
em Santa Catarina.
Que a dor da nossa perda possa ser diminuída
um pouquinho a cada dia
e que daqui para frente
esta ausência seja capaz
de fortalecer ainda mais
os laços da nossa família.
O vazio que ficou jamais
será preenchido, mas com
a paz de Deus em nossos
corações será bem menos
difícil.
“As mães nunca morrem, elas entardecem tingem os cabelos de nuvens
e viram pôr do sol”.
Sempre que eu ia visitá-la ao chegar perto de casa,
podia ver a beleza e sentir o
perfume das flores que ela
mesma plantava e cuidava
com muito amor. Adelina
minha adorada mamãe
será sempre a mais bela
flor do jardim da minha
vida, e um dia a gente se
encontrará porque creio

Pe. Will e D. Iolanda

Adelina Becker

Ilton Angiolleti
na vida eterna e na feliz
ressurreição.”
Diácono Ilton Angiolleti - Faleceu no dia 1 de
agosto, em Praia Grande.
Tinha 79 anos e 20 anos de
ministério diaconal. Trabalhou em diversas paróquias
de nossa Diocese, entre elas,
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição/Itanhaém; Reitoria Nossa Senhora do Amparo/SV, Catedral de Santos,
Paróquia Imaculado Coração
de Maria/Santos. Há cerca de
3 anos, devido a problemas de
saúde, não podia mais exercer
o ministério. Atualmente,
residia em Praia Grande. Aos
domingos, participava, quando a saúde permitia-lhe, das
celebrações na comunidade
da Capela de Santa Matilde
(Canto do Forte) pertencente
à Paróquia S. Antônio/PG.
Em nome da Comissão
dos Diáconos, nos solidarizamos com a esposa, filhos,
netos e demais familiares,
nossos sentimentos e orações para que Deus possa
consolá-los. E ao nosso Diácono Ilton, possa receber
das mãos do Senhor Jesus
a recompensa pela sua
vida dedicada a Deus e aos
irmãos. Assim seja!
Diácono Edson Aparecido da Silva

10º Encontro Diocesano da
Campanha “Mãe Peregrina”

Comemoração especial do Dia dos Padres na Casa São José

Amigos e colaboradores
da Casa São José (onde vivem
os padres idosos da Diocese)
festejaram com música o Dia
do Padre, no dia 2 de agosto.
Atualmente vivem na casa
os padres Joaquim Ximenes
Coutinho, Heládio Rodrigues
e João Joaquim Clementino
Leite. A Casa é administrada
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pela Congregação Oblatos de
Cristo Sacerdote.
Também esteve participando da festa Monsenhor
Francisco Leite, irmão de
Monsenhor Joaquim Leite.
Parabéns a todos os sacerdotes de nossa Diocese,
pelo dom da vida dedicada
ao Povo de Deus.

Pe. Heládio

Fotos Casa S. José

Mons. Joaquim Pe. Ximenes

150 participantes, dentre eles Missionários e
Coordenadores da campanha da Mãe Peregrina,
estiveram reunidos para
o 10º Encontro Diocesano
da Campanha Mãe Peregrina, realizado em 12/7,
na Paróquia São Paulo
Apóstolo em Santos.
O encontro iniciou às
8h30 com a Santa Missa
presidida pelo Pe. Claudenil Moraes da Silva, que em
sua homília demonstrou o
carinho para com Nossa
Senhora e pediu para que
os Missionários “se empenhem em assumir com
muita alegria e fé a missão
de evangelizar as famílias
que recebem a Imagem
Peregrina da Mãe Rainha”.
Ir. M. Vilma Vassoler,

do Santuário da Permanente Presença do Pai em
Atibaia, dirigiu o Encontro
com o tema: "Campanha da
Mãe Peregrina renovada no
brilho da coroa"!
“Para renovarmos o
brilho da coroa precisamos
renovar também nosso
coração, nos entregando
a Ela, para que continue
a usar-nos como enstrumentos que colaboram, por
nosso testemunho de vida,
na evangelização da famílias”, destacou Ir. Vassoler.
No final todos receberam
uma lembrancinha, com as
palavras do Pe. José Kentenich, fundador do Movimento
Apostólico de Schoenstatt:
"Vós sois minha coroa!"
(Colaboração: Luciano
Porto Góis e Joana D'arc)
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Liceu Santista

Liceu Santista participa das Brigadas de
reciclagem do projeto Lixo no Lixo - A Tribuna
Com o intuito de promover a reciclagem de materiais,
o Liceu Santista participa da
12ª edição do Projeto Lixo
no Lixo, promovido pelo
jornal A Tribuna. A proposta,
em parceria com a empresa
TerraCycle, é consolidar uma
grande rede de ecopontos
em conjunto com escolas
e universidades da região.
A partir de agosto, o Liceu
será um ponto de coleta de
resíduos difíceis de reciclar
que normalmente são dispensados por cooperativas
de reciclagem.
No Liceu Santista, haverá
três Brigadas: a de esponjas
de limpeza de uso doméstico, a de instrumentos de
escrita (como lápis e canetas
sem uso) e a de saúde bucal
(escovas de dentes, tubos de
creme dental e suas respectivas embalagens). Além disso,
os resíduos coletados em
todas as categorias ganham
pontos, que serão convertidos em dinheiro e doados às
instituições carentes.
Toda a comunidade está
convidada a participar dessa
ação em prol do meio ambiente. O Liceu Santista disponibilizará caixas coletoras
para receber esses materiais,
que serão encaminhados
para a TerraCycle.

Noite do Crepe

No dia 21 de agosto, das
19h30 às 23h30, o Liceu Santista promove a 3ª Noite do
Crepe, evento que integra as
comemorações dos 113 anos
da escola e o encerramento
da Semana da Família. A

Assessoria de Comunicação

O Liceu será um ponto de coleta de resíduos difíceis de reciclar que normalmente são dispensados por cooperativas
de reciclagem

No dia 21 de agosto, das 19h30 às 23h30, o
Liceu Santista promove a 3ª Noite do Crepe
festa é aberta à comunidade
e tem o intuito de fortalecer
ainda mais os vínculos da
Família Liceísta. Os convites
podem ser adquiridos na
secretaria do Liceu Santista
a partir 3 de agosto.
Uma dupla musical vai
alegrar a Noite com um repertório especialmente selecionado para o evento. Também um grupo de animação
estará à disposição para en-

treter as crianças com muitas
e divertidas brincadeiras.
Visitas monitoradas
O Liceu Santista mantém
um programa de visitas monitoradas para atender os
interessados em conhecer o
projeto político-pedagógico
e as instalações da escola.
Agende uma visita pelo telefone (13) 3205-1010 ou
pelo e-mail comunicacao@
liceusantista.com.br .

Paroquiana da Nossa Senhora Aparecida
lança livro ‘Amizade: Certeza do amor de Deus’
No dia 15 de agosto, após
a Missa das 19h, Cláudia
Miranda de Oliveira faz uma
noite de autógrafos na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Santos, para divulgar
o lançamento do seu livro
“Amizade: certeza do Amor
de Deus”. O valor do livro é
R$25,00 e quem comprar no
dia 15, ganha de brinde um
CD com músicas que falam
sobre amizade.
O romance escrito por
Cláudia conta a história de
uma jornalista, Gabriela, que
vai para a cidade de Joinville/SC em busca de sucesso
proﬁssional. Mas a vida de
Gabriela muda quando ela
conhece uma senhora chamada Vivi que passa a lhe
contar uma história ocorrida na década de 50, sobre
uma grande amizade entre

outras duas mulheres, Ruth
e Raquel. A camaradagem e
os valores nobres de antes
encontram eco no presente
de Vivi e Gabriela, numa
mensagem otimista de que
algo bom sempre permanece,
principalmente, o que nasce
da amizade.
Cláudia Miranda de Oliveira frequenta a paróquia
N. Sra. Aparecida, em Santos,
onde também é catequista e
ministra da Eucaristia. Ela
escreveu este livro inspirando-se na própria experiência
e nas pessoas que passaram
por sua vida.
“Meu objetivo é mostrar um pouco da essência
da Religião Católica e suas
tradições. Também passar
uma mensagem de como é
possível encontrar a Deus no
sofrimento”, diz Cláudia.

Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos

Divulgação

Em 13 de julho o Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA), celebrou 25 anos de
implementação no Brasil.
Para comemorar, foi realizado no dia 15 de julho, na sede
da OAB/Santos, o Seminário
“Avanços e Desaﬁos do ECA”
promovido pelo Fórum da
Cidadania de Santos e Conselho Municipal de Defesa
de Direitos de Crianças e
Adolescentes (CMDCA) de
Santos.
O evento contou com a
participação de representantes do Ministério Público,
Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito, Segmento
da Criança e Adolescente
da OAB, Fórum da Criança,
Comissão Infanto-Juvenil do
CMDCA, representantes de
Grêmio Estudantil, proﬁssionais, estudantes e representantes da Pastoral do Menor
da Diocese de Santos.
Durante o Seminário,
os órgãos participantes fizeram exposições sobre as
respectivas atividades, foram
apontadas deliberações de
Políticas Públicas, como por
exemplo, ações no combate
à evasão escolar, e foi feita
também uma retrospecti-

Agentes dos direitos das crianças e adolescentes
va das novas perspectivas
trazidas pelo ECA que tem
buscado garantir os direitos
dos adolescentes e priorizar
a convivência familiar e comunitária na formação dos
jovens.
Com representantes trabalhando junto aos Conselhos, Fóruns e Conselhos Tutelares, a ação da Pastoral do
Menor tem se voltado para as
políticas públicas. O coordenador diocesano da Pastoral
do Menor explica a importância desta integração: “Essa
participação é necessária
porque são órgãos advindos
da Constituição Cidadã que
delega à sociedade o poder

Católica UniSantos

e dever de participar das
deliberações e ﬁscalizações
das Políticas Públicas. Santos
é tido como uma cidade de
vanguarda, pois nessa vigência do Estatuto da Criança e
Adolescente tem dado signiﬁcativa contribuição para a
efetiva garantia de direitos.
Contudo é preciso avançar
para águas mais profundas,
basta ver a ‘sede de justiça’
demonstrada pela sociedade
quanto à violência praticada
por adolescentes, mas não
se vê com a mesma ênfase a
cobrança na implantação de
programas e serviços eﬁcazes
que atendam as demandas
como assegura o ECA”.

Departamento de Imprensa/UniSantos

Alunos de Engenharia de Petróleo da
UniSantos estão na final mundial do PetroBowl
O curso de Engenharia de
Petróleo da UniSantos está em
um seleto grupo de 30 universidades classificadas para a final
mundial do PetroBowl (competição com perguntas referentes
a indústria do petróleo e gás),
que será realizada no dia 28
de setembro, em Houston, no
Texas, nos Estados Unidos. A
equipe Capítulo Estudantil SPE
UniSantos é um dos três times
brasileiros que conquistaram
a classificação após disputar a
etapa regional do PetroBowl,
realizada no dia 27 de junho, no
Rio de Janeiro, com universidades da América Latina e Caribe.
Formada pelos alunos Nicolau Oyhenard dos Santos
(capitão), do 10º semestre; Guilherme Gyenge Doria Grunthal,
do 8º semestre; Victor Jorge de
Oliveira Marum, do 8º semestre; Melissa Rezende Magalhães, do 4º semestre; e Beatriz
Yuri Henna, do 6º semestre, a
equipe da UniSantos, que participou pela primeira vez da competição, ficou entre as oito melhores universidades da região
seis, que compreende países da
América Latina e Caribe.
Nas oitavas-de-final o time
da UniSantos venceu a Universidade Federal de Pelotas
(UFPel) por 30 a 20. Já nas
quartas-de-final, o adversário

Fotos: Divulgação

Equipe Capítulo Estudantil SPE UniSantos disputará final nos EUA

foi a Universidad Industrial de
Santander (UIS), da Colômbia,
e o placar final foi de 30 a 28
para o time de Santander. Por
conta dos resultados e do saldo
de pontos durante a competição, a UniSantos foi selecionada para a final mundial.
“O resultado foi ótimo,
principalmente por ser nossa
primeira participação e termos
superado universidades muito
tradicionais. Esse resultado, e
até situações anteriores, como
a divulgação da nossa participação na mídia, deixou uma excelente imagem da UniSantos entre os participantes. Certamente
seremos vistos de outra forma
nas próximas edições”, comenta Nicolau Oyhenard.
Com a vaga assegurada e o

Etapa regional reuniu estudantes de universidades da América Latina e Caribe

incentivo do custeio de 50% do
valor da passagem e da totalidade da hospedagem garantidos pela Society of Petroleum
Engineers (SPE), os alunos da
UniSantos já projetam a participação na final. “Poderemos
participar da maior feira da
indústria de petróleo (Annual Technical Conference and
Exhibition) como competidores e teremos uma ótima oportunidade de fazer networking.
Nossa expectativa é estudar
ainda mais para abrir portas e
conseguir outros resultados”,
explica Guilherme Grunthal.
ENTIDADE - O Capítulo Estudantil da UniSantos é a
primeira organização de estudantes da Baixada Santista associada a Society of Petroleum
Engineers (SPE). Ligado ao
curso de Engenharia de Petróleo, é gerenciado pelos próprios
alunos, sob a supervisão do coordenador do curso, o professor
mestre Elói Rotava. Neste um
ano de existência, a entidade
já realizou competições regionais e nacionais, participou de
eventos e formou um grupo de
estudos próprio da área da engenharia de petróleo e indústria
de petróleo e gás.

Curso de Psicologia oferece orientação
vocacional gratuita para alunos do Ensino Médio
O curso de Psicologia da
Universidade Católica de Santos (UniSantos) está com inscrições abertas, até o dia 13 de
agosto, para novas turmas de
estudantes do Ensino Médio
interessados em participar do
Programa de Orientação Vocacional, totalmente gratuito.

ONDE ENCONTRAR
O livro “Amizade: certeza
do amor de Deus” pode ser
adquirido através do site
www.comunnicar.com.br
ou diretamente com Cláudia
pelo email claudia.miranda70@yahoo.com ou telefones: (13) 3016-1882/ (13)
981564735.
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Os encontros, que reúnem
atividades e dinâmicas de autoconhecimento, representam
a oportunidade para a escolha
consciente da profissão.
As atividades acontecerão
aos sábados, com opções de
horário nos períodos da manhã (9h30 às 12 horas) ou tar-

de (14 às 16h30). Em agosto,
eles ocorrem nos dias 15, 22
e 29; em setembro, nos dias
12, 19 e 26; e em outubro, nos
dias 3 e 10. As inscrições devem ser feitas pelo site www.
unisantos.br/orientacaovocacional. Informações pelo
0800-770-5551.

Basílica de Santo Antonio do Embaré sedia
congresso da Juventude Franciscana
No dia 30 de agosto, a
Paróquia Santo Antônio do
Embaré, em Santos, sedia
o Congresso da Juventude
Franciscana, que tem como
objetivo reunir os jovens que
desejam conhecer, celebrar e
vivenciar o ideal vivido por
São Francisco de Assis através do carisma franciscano.
O encontro terá início às
8h na Basílica Santo Antônio
do Embaré para a acolhida
dos grupos e celebração da
Missa. Em seguida, acontecerá a Passeata pela Paz em
direção ao colégio Stella Maris (na Cons. Nébias) para dar
sequência às atividades. Diversos grupos de cidades do
Estado de São Paulo onde os
Capuchinhos estão presentes
já conﬁrmaram participação,
como jovens de Taubaté,
Cajati, Sapopemba, Santo
André, Santos e São Paulo.
O coordenador do Serviço de Animação Vocacional
Provincial da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos,
OFMCap, Frei Maurício dos
Anjos, faz um convite especial
aos jovens: “Jovem, vamos
juntos levantar esta bandeira,
sonhada por Francisco de Assis e pelo Papa Francisco. A
bandeira da solidariedade com
os pequenos, da justiça social,
a bandeira da paz, constitutiva do anúncio franciscano
e tão cara a São Francisco; a
bandeira da ecologia, que tem
em Francisco seu patrono e

inspirador, e que interpela
o cuidado com nossa ‘casa
comum’ e com as relações de
convivência; a bandeira da
sobriedade e da frugalidade
face ao consumismo, a bandeira da fraternidade face à
tentação de medir as pessoas
pelo poder ou riqueza que possuem; a bandeira do diálogo
e do ecumenismo, em todos
os níveis, como condição de
sobrevivência de nossa espécie
e a bandeira das relações de
gênero, chance histórica única
conﬁada às atuais gerações e
que não pode, em absoluto, ser
fraudada. Por isso, vem, entra
na roda com a gente também,
você é muito importante. Com
todas essas motivações é que
queremos realizar o nosso
ConJuFran e, para tudo isso se
tornar realidade, precisamos
somar forças, precisamos de
você, caríssimo jovem. Preparamos um dia com muitas

atividades e diversão. Temos
a certeza de que estamos caminhando para uma grande
mudança no fortalecimento de
nossa Igreja, com as pessoas
e com a casa que habitamos.
Sejam benvindos! ”

Equipe de coordenação preparando o encontro no Embaré
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Se você pensa em servir a Deus entre em contato conosco: seminariosaojosediocesesantos@gmail.com

Encontro para Formadores
dos Seminários do Brasil

Divulgação

A OSIB (Organização
dos Seminários e Institutos
do Brasil), com o ensejo de
contribuir na formação dos
novos presbíteros, realizou
de 7 a 12 de Julho, na Casa
de Retiro São José, dos
Redentoristas, na cidade
de Belo Horizonte, um
encontro para Reitores,
Formadores, Psicólogos,
Psicopedagogos e Diretores
Espirituais. Foi abordada
a atualidade do Decreto
Conciliar “Optatam Totius”, por Dom Walmor
Oliveira de Azevedo, bem
como: os desejos de renovação da Igreja; os desaﬁos
da diversidade na cultura
atual; a perspectiva de uma
corresponsabilidade no
processo formativo, onde
estejam vinculados todos
os fatores que "giram" ao
redor do candidato ao ser
sacerdote (família, paróquia, diocese); a busca de
uma maior qualificação
da formação; o desaﬁo de
criar processos formativos
que respondam às realidades atuais; o desaﬁo de
formar sacerdotes que se
relacionem com o próximo,
além dos elementos que se
deveriam ter em conta no
desenvolvimento de um
modelo pedagógico dos
seminaristas. Tais temas
elencados são algumas
das tantas provocações
apresentadas para os participantes deste encontro.
Outro tema discutido, tendo em vista a ação
evangelizadora da Igreja
no Brasil, foi o impacto
da “cultura contemporânea de mudança de época
na dinâmica da formação
presbiteral”, apresentado

por Dom Joaquim Giovanni
Mol Guimarães, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte e
Reitor da PUC-Minas.
Iniciou seu discurso com
algumas citações do Papa
Francisco, sobre a formação,
e depois nos apresentou os
fatores que são desaﬁadores
para a realidade formativa:
o individualismo cultural,
determinado por uma série de mudanças rápidas,
universais e profundas; a
mobilidade, o pluralismo,
a sociedade do indivíduo e
a indiferença. Por ﬁm, concluiu apresentando-nos os
impactos do individualismo
na vida religiosa.
Também se realizaram
momentos de partilha, oﬁcinas e plenários, tendo
destaque o encontro entre
psicólogos e sacerdotes,
no qual foram partilhadas
inquietações, de ambas as
partes.
Participar deste encontro foi uma oportunidade
para constatar minha preocupação na grande responsabilidade que tenho,
e temos, na formação. Um
espaço de reﬂexão que me
auxiliou a conﬁrmar o valor
dos Documentos da Igreja, a sua atualidade como
resposta a tantos desaﬁos,
bem como a importância
de assumir seus conteúdos.
Foram momentos de
formação e de renovação
que com certeza iluminam
a grande tarefa de formar
sacerdotes que possam responder às inúmeras realidades e desaﬁos do tempo
presente.
(P. Luis Alfonso Betancourt Cerquera – Formador Seminário São José)

Nova Diretoria regional da OSIB
A Organização dos Seminários e Institutos do Brasil
(OSIB), do Regional Sul 1 da
CNBB realizou no ﬁnal de
julho a sua 29ª. Assembleia
Anual em Aparecida no Seminário Santo Afonso.
Diversos reitores e formadores dos seminários
diocesanos do estado de
São Paulo reﬂetiram sobre
o tema: Discernimento e
acompanhamento vocacional nas casas de formação
a partir do sentido da vida,
orientado pelo assessor
Elison Santos, Psicólogo e
Logoterapeuta.
Nova diretoria
Durante a assembleia
ocorreu a eleição da nova
diretoria da qual foi eleito
para presidente o padre
Leandro dos Santos, da
Diocese de Taubaté-SP.
Em seguida foram eleitos
também os demais membros da diretoria: Pe. Fernando Gross, Diocese de
Santos – Vice-Presidente;
Pe. José Antonio Boareto, Diocese de Bragança
Paulista – Secretário; Pe.
João Paulo da Silva, Diocese de Mogi das Cruzes
– Tesoureiro; Pe. Juliano
Gonçalves Delgado, Diocese de Franca – Dimen-

são Missionária
O presidente anterior
da Osib era o padre Lucas
Rosa da Silva. Reitor do
Seminário Diocesano de
Taubaté, padre Leandro dos
Santos é natural de Taubaté; licenciado em Filosoﬁa e
Teologia, pós-graduado na
Escola de Formação para
Formadores Bom Pastor do
Regional Sul 1; pós-graduado na Escola de Formação
de Formadores do CELAM/
OSLAM; Mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade de São
Paulo e atualmente exerce
a função de Tesoureiro na
OSIB Nacional
A Osib é um dos Organismos vinculados com a
CNBB. Entre suas diversas
iniciativas estão o serviço
dos formadores, sempre
em comunhão com o Setor
Vocações e Ministérios da
CNBB; visando realizar o
aprimoramento da formação na linha das Diretrizes
Básicas; os cursos para
formadores; a elaboração
de orientações para os estudos ﬁlosóﬁcos e teológicos;
as pesquisas sobre a vida e
situação dos seminaristas
do Brasil, entre outras.
(fonte: cnbbsul1.org.br)

2° Congresso Missionário
Nacional de Seminaristas

Do dia 9 a 12 de Julho,
participei do 2° Congresso Missionário Nacional
de Seminaristas, em Belo
Horizonte- MG, realizado
no auditório do Museu de
Ciências Naturais da PUC
Minas. O Congresso teve
como tema: “O missionário
presbítero para uma Igreja
em saída”, e como lema:
“Ide sem medo para servir”.
No primeiro dia, fomos
carinhosamente acolhidos
por Dom Walmor Oliveira
de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte. Ao longo do congresso, tivemos a presença dos
seguintes conferencistas:
Cardeal Dom Cláudio Hummes, Prefeito Emérito da
Congregação para o Clero
e Presidente da Comissão
Episcopal para a Amazônia
da CNBB. Dom Esmeraldo
Barreto de Farias, Bispo
Auxiliar de São Luís (MA)
e Presidente da Comissão Episcopal para a Ação
Missionária e a Cooperação Intereclesial da CNBB.
Marilza Lopes Schuina,
Presidente do Conselho
Nacional do Laicato do
Brasil (CNLB) Pe. Estêvão
Raschietti, Secretário Executivo do Centro Cultural
Missionário (CCM).
Os temas das conferências giraram sempre em torno de uma pergunta: como
tornar a formação presbiteral mais marcada
pelo ardor missionário?
Várias foram as reflexões
suscitadas pelos conferencis-

Fotos Divulgação

Missionário presbítero para uma igreja em saída

Dom Esmeraldo e Luciano

tas e também por discussões
em grupos realizadas entre
nós, seminaristas.
Entre elas, destaco a reflexão de Dom Esmeraldo:
“É necessário fazer algumas
passagens e mudanças de
comportamento para que
nos tornemos autênticos missionários, tais como: de um
missionário sujeito da missão, para um missionário
discípulo; de um missionário
centrado em si mesmo, para
um missionário centrado em
Jesus Cristo; de um missionário que centraliza tudo em
si para um missionário que
valoriza o protagonismo das
pessoas”.
Para mim, o congresso foi
uma oportunidade riquíssima de aprofundar o tema da
missão e perceber o quanto
ainda temos que crescer para
ser uma ‘Igreja em saída’. As
reﬂexões foram muito boas
e foi possível alargar os horizontes, sobretudo pelo contato com outros seminaristas e
suas realidades.
Penso que agora é momento de arregaçar as man-

naristas em comunhão com a
Igreja diocesana, destacando
a missão como “princípio articulador de todo o processo
formativo” (Doc. 93, 300).
O congresso foi encerrado
com uma romaria até a ermida de
Nossa Senhora da Piedade no alto
da Serra da Piedade na cidade de
Caeté, próximo a Belo Horizonte.
Participamos da Eucaristia presidida por Dom Walmor e. no final
recebemos o envio, motivados
pelo lema do congresso: “Ide sem
medo para servir”.
(Seminarista Luciano
Barbosa de Souza - 3° Ano
da Teologia)

Missionários devem tornar-se centrados em Jesus
gas e trabalhar, levando para
a prática, tudo o que discutimos enquanto teorias.
Como gesto concreto do
congresso, foi elaborada por
nós uma carta-compromisso
(disponível em: http://pom.
org.br/) endereçada aos seminaristas, aos senhores
Bispos e aos Formadores de
todo Brasil. Uma dos pedidos
feitos na carta é o incentivo
e atenção para a criação dos
COMISES (Conselho Missionário de Seminaristas)
dentro dos seminários para
a promoção de movimentos
missionários entre os semi-

Altar e ambão da capela externa são abençoados

Fotos Chico Surian

No dia Primeiro de agosto foi celebrada a missa dos
“Amigos do Seminário S. José
presidida por Dom Tarcísio
Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos, com a presença
de Dom Jacyr Braido,CS (Bispo
Emérito), padre formadores do
Seminário (Fernando Gross,
Francisco Salamanca,CM, e
Luis Alfonso,CM), seminaristas, amigos e colaboradores da Pastoral Vocacional da
Diocese de Santos.
A Missa dos “Amigos do
Seminário” acontece todo
primeiro sábado do mês, às
10 horas, e neste dia houve
vários motivos para celebrar:
o início do Mês Vocacional e
a bênção do altar e do ambão da capela externa, que
poderá ser usada também
por toda a comunidade. Dom
Tarcísio lembrou a importância das “duas mesas, a
da Palavra (ambão), e a da
Eucaristia (altar), através
das quais a comunidade tem
acesso privilegiado ao encontro com o Senhor Jesus”.
Também participaram
da celebração a comunidade das Irmãs Missionárias da Caridade, leigos de
várias paróquias e Equipes de Nossa Senhora, que
serviram o lanche para os
presentes.
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CATEQUESE

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

O necessário salto de qualidade!
A proposta de um significativo encontro com
Jesus é realizada pelos
mais variados grupos,
movimentos, pastorais
e associações ligadas à
Igreja. Normalmente são
experiências simples, às
vezes até emotivas, onde
se desenvolve um primeiro
anúncio das verdades sobre Jesus Cristo e levam as
pessoas a se encantarem
com a possibilidade de
terem suas vidas renovadas. Toda essa riqueza é de
fundamental importância
para a atividade evangelizadora da Igreja, na medida em que dá oportunidade às pessoas de iniciarem
um caminho de fé.
Aliás, é importante que
a gente se pergunte: consigo perceber que já ﬁz esse
encontro marcante e signiﬁcativo com Jesus Cristo
em minha vida? Pelo fato
de eu ser hoje um catequista, um evangelizador,
tenho que ter bem claro
que Jesus é a referência
fundamental para todas as
minhas atitudes em qualquer momento e lugar.
Em todo caso, apesar
de todo esse esforço e dedicação, é fácil perceber
uma grande dificuldade
presente na ação evangelizadora da Igreja hoje:
permanece o desaﬁo de levar essas mesmas pessoas
a darem o necessário salto
de qualidade; é preciso
dar-lhes a possibilidade
de passar de uma fé puramente emotiva, para
aquela fé do verdadeiro
discípulo missionário de
Jesus Cristo.
Também aqui é necessário a gente se perguntar:
o que tenho feito para dar
mais qualidade na motivação e vivência de minha
fé? Afinal, como posso

transmitir autenticamente
Jesus, com todas as suas
propostas de vida plena, se
eu mesmo não as conheço
ou não me esforço em
vivê-las?
Esse é o grande desaﬁo
do processo de evangelização e cabe justamente
à catequese realizá-lo:
levar a pessoa a aprofundar aquele primeiro
anúncio recebido um dia,
mostrando, passo a passo,
as exigências que a fé e o
seguimento de Jesus trazem consigo. Como nos
lembra o Papa Francisco:
“Cada ser humano precisa
sempre mais de Cristo, e
a evangelização não deveria deixar que alguém
se contente com pouco,
mas possa dizer com plena
verdade: «Já não sou eu
que vivo, mas é Cristo que
vive em mim» (Gal 2, 20).”
No próximo dia 30 de
agosto vamos celebrar o
Dia do Catequista. Em
nome de toda Comissão
para a Animação Bíblico-Catequética da Diocese
de Santos, desejo a todos
muita Luz e Força do Espírito Santo para que vocês
realizem com alegria, disposição e fé autêntica a bonita e importante missão
que o Senhor Jesus lhes
conﬁou. Parabéns!
Aprofundamento a
partir da Palavra de
Deus: No 21º Domingo
do Tempo Comum deste ano se reflete o texto bíblico: Jo 6,60-69.
Convido você a lê-lo com
calma, prestar atenção e
responder: Quais são as
exigências de Jesus que
eu percebo como um peso
para mim? Já senti vontade de abandonar minha fé
cristã? Por quê? Por qual
motivo continuo ﬁrme em
minha fé cristã?

AGENDA

Retiro de Catequistas: Terá 4 horas de duração
com o tema “Amar como Jesus amou”.
É necessário levar: Bíblia, Itinerário Catequético
e material para anotações pessoais:
8/8 em Peruíbe na Paróquia São José Operário,
às 14h;
15/8 em Bertioga na Capela da Riviera, às 14h;
22/8 em Praia Grande na Paróquia N. Sra. das
Graças – Ocian, às 08h;
29/8 em Cubatão na Capela Perpétuo Socorro,
Av. Principal 3211 – V. Esperança; às 14h;
5/9 em São Vicente na Paróquia São José de Anchieta, às 14h;
12/9 em Guarujá na Paróquia N. Sra. das Graças
– Vicente de Carvalho, às 14h;
26/9 em Santos/Centro I e II na Paróquia São
José Operário, às 14h;
Encontro Diocesano de Formação da AB-C
sobre o Evangelho de João: será no dia 1º de
setembro (terça feira) das 9h às 17h, na Paróquia
Sagrado Coração de Jesus – Santos, com a assessoria
de Padre Boris. Fonte: Texto-Base do Mês da Bíblia.
Peça informações para o Coordenador da AB-C de
sua Região.
Mídias de nossa Comissão: visite e entre em
contato!
Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com
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Assembleia Paroquial de Pastoral (Roteiro)
DINÂMICA DA ASSEMBLEIA PAROQUIAL
Caros sacerdotes,
Concluindo uma sequência de encontros
preparatórios, através dos seis Círculos
Bíblicos realizados nos meses de julho e
agosto, as paróquias realizam agora a sua
Assembleia Paroquial de Pastoral. Esta Assembleia Paroquial está inserida no processo
de elaboração do nosso Plano Diocesano de
Pastoral, que tem como base as Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil (2015-2019), a Exortação Apostólica
Evangelii Gaudium (do Papa Francisco) e o
Ano da Misericórdia, que se inicia no dia 8
de dezembro, na Festa da Imaculada Conceição. Assim, nossa Diocese se coloca em
comunhão com toda a Igreja, de acordo com
seu objetivo geral: “EVANGELIZAR, a partir
de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo,
como Igreja discípula, missionária, profética
e misericordiosa, alimentada pela Palavra de
Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres, para que
todos tenham vida, rumo ao Reino deﬁnitivo”.
Cada paróquia tem a liberdade de organizar como achar melhor a sua Assembleia
Paroquial. Entretanto, este subsídio oferece
um breve roteiro que poderá ajudar no encaminhamento dos trabalhos, de modo que os
objetivos da Assembleia sejam alcançados e
todas as paróquias possam enviar suas contribuições para o Centro Diocesano de Pastoral,
que dará continuidade na organização e realização da Assembleia Diocesana, em 31 de
outubro próximo.

Pe. Elmiran Ferreira dos Santos
Coordenador Diocesano de Pastoral

1. Oração Inicial:
Invocação ao Espírito Santo (antes de iniciar os
trabalhos)
Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora;
fechado a todas as ambições mesquinhas; alheio
a qualquer desprezível competição humana;
compenetrado do sentido da Santa Igreja!
Um coração grande desejoso de se tornar semelhante ao Coração do Senhor Jesus!
Um coração grande e forte para amar a todos,
para servir a todos, para sofrer por todos!
Um coração grande e forte para superar todas
as provações, todo tédio e cansaço, toda desilusão
e toda ofensa!
Um coração grande, forte e constante, até ao
sacrifício, quando necessário!
Um coração, cuja felicidade é o de palpitar com
o coração de Cristo, e a de cumprir humilde, ﬁel e
virilmente, a vontade do Pai!
Amém. (Beato Papa Paulo VI)

Evangelho: Jo 15,1-7 (Breve reflexão do pároco)
Preces
D - Rezemos a Deus, nosso Pai, pleno de amor
por toda a humanidade e por nossa Igreja Diocesana.
L1 - Abençoai nossos trabalhos desta Assembleia
de Pastoral Paroquial para que sirvam à vossa glória
e ajudem na construção de vosso Reino.
Todos - Senhor, dai-nos vida nova por
vosso Espírito Santo.
L2 - Abri nossos olhos e nosso coração para as
necessidades de todos os nossos irmãos, para que
os resultados de nossa Assembleia nos levem ao
aprendizado de nos amarmos e nos ajudarmos uns
aos outros.
L1 - Nós vos pedimos Senhor, que saibamos
anunciar vossa Boa Notícia a todos, sempre dispostos a dialogar, em busca da verdade, respeitando a
consciência, a liberdade e a cultura de cada um.
D - Tudo isto vos pedimos, ó Pai, unidos a Maria,
com os Apóstolos e Mártires de ontem e de hoje, por
meio de Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. / Amém!

CANTO ( livre escolha)

a) - Acolhida pelo pároco: Música ambiente de alegria e
de entusiasmo.
b) - Oração inicial sugerida pela Diocese (Ver Título 1).
c) - Explicação do processo e finalidade da Assembleia
(pelo pároco).
d) - Divisão dos presentes em grupos, para que respondam
as perguntas propostas pela Coordenação de Pastoral
(Ver as perguntas no N. 2).
e) - Intervalo antes do Plenário (lanche).
f) - Apresentação das respostas dos grupos em plenário
(a partir da realidade paroquial).
g) - CONCLUSÃO
h) - ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO - Apresentada no livrinho
dos Círculos Bíblico - pg 4.
QUANTO AO TEMPO DA ASSEMBLÉIA PAROQUIAL:
- Se a Assembleia for realizada pela manhã ou à tarde,
o tempo previsto não deve ultrapassar 4 a 5 horas.
- As respostas das perguntas do item 2 devem ser encaminhadas
para a Secretaria de Pastoral, na Cúria Diocesana de
Santos,, até dia 20 de SETEMBRO.

2 – PERGUNTAS (Para responder no grupo e
encaminhar para a Cúria)

Forme grupos entre os participantes para conversar sobre as perguntas sugeridas a seguir. As respostas deverão ser anotadas e enviadas até o dia
20 de setembro ao Centro Diocesano de Pastoral
e servirão de subsídio para a Assembleia Diocesana
de Pastoral, a ser realizada no dia 31 de outubro.
1ª) A partir das reﬂexões dos Círculos
Bíblicos, que contribuições nossa paróquia pode
oferecer para a nossa Diocese em relação a:
- Conversão pessoal e pastoral?
- Igreja, como “comunidade de comunidades”?
- Igreja como “casa de iniciação à vida cristã”?
- Animação da vida e da ação da Igreja a partir
da Palavra de Deus?
- Igreja em “permanente estado de missão”,
colocando-se a “serviço da vida plena de todos”?
2ª) Quais são as dúvidas existentes em nossos
grupos, a partir do estudo dos Círculos Bíblicos, em
relação à ação pastoral em nossa Diocese?

3 – Perguntas para motivar a Ação Pastoral
Paroquial (não encaminhar para a Cúria)
Além da reﬂexão nos grupos sobre as “urgências” reﬂetidas e rezadas nos Círculos bíblicos, os
participantes também poderão conversar sobre:
1ª) Quais são as alegrias vividas na comunidade
nos últimos 5 anos?
2ª) Quais são as maiores diﬁculdades sentidas
pela comunidade?
3ª) Como as pessoas ‘de fora’ e ‘de dentro’ veem
o conjunto da Paróquia?
4ª) Que ações concretas devemos assumir,
em nível paroquial, em relação ao apelo do Papa
Francisco para sermos uma “igreja em saída”, misericordiosa, aberta a todos, estendendo nossa ação
missionária para fora dos muros da igreja? Quais
situações, ao nosso redor, precisam, urgentemente,
da nossa ação pastoral?
(As perguntas acima não serão enviadas ao Centro Diocesano de Pastoral, mas devem orientar a
ação pastoral e missionária na comunidade).

4 – Oração de Encerramento
– Apresentada no livrinho dos Círculos Bíblicos
- página 4.
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Cubatão e Santos celebram suas Padroeiras

N. Sra. da Assunção (Paróquia Nossa Senhora da

NOSSA SENHORA DA LAPA
Assunção/ Santos)
31/7- 18h- Abertura.
6 a 14/8 - 19h30 - Novena
da Padroeira.
15/8- 19h - Missa Solene
de N. Sra. da Assunção.
16/8- 10h- Procissão e
bênção dos motociclistas
(Clube da Moto).
18h- Procissão. 19h- Missa Solene e Coroação de N.
Sra. da Assunção. (Local.:
Colégio João Octávio dos
Santos)
End.: Largo do São Bento,
s/nº. Morro do São Bento.
Tel.: 3235-1277.
S. Rosa de Lima/ Guarujá
13 a 21/8- 19h30- Novena
da Padroeira.
22/8- 19h30- Missa com
bênção da água.
23/8- 17h- Missa Solene
e Procissão.
Quermesse todos os domingos a partir da 19h, até
23/8.
End.: Av. Manoel da Cruz
Michael, 297, Santa Rosa.
Tel.: 3358-1479.
N. Sra. do Amparo/ SV
15/8- 19h- Quermesse e
Bolo da Padroeira.
16/8- 9h- Missa Festiva e
Coroação de N. Senhora.
18h- Procissão. Em seguida, quermesse.
End.: Av. Capitão-Mor
Aguiar, 773, Parque Bitarú.
Tel.: 3467-2848.
Martírio de S. João Batista
São João Batista/ Peruíbe
26, 27 e 28/8- 19h- Tríduo
de São João.

Santos
Catedral - 2/8- 11Inauguração da Igreja da Ilha
Diana presidida por Dom
Tarcísio Scaramussa, SDB.

São Tiago Apóstolo
23/8- 15h- Tarde de Louvor para os jovens.
Sagrada Família 16/8- 9h às 19h- Festa do
Milho.
Imaculado Coração
de Maria - Como parte das
comemorações do Centenário da Paróquia Imaculado

PSICOLOGIA PASTORAL

Para manter o foco

CERIMÔNIA DE CONSAGRAÇÃO DA CIDADE DE SANTOS A NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT
29/8- 18h30- Missa do
Martírio de São João.
End.: Praça Mons. Lino
dos Passos, 52, Centro. Tel.:
3455-1491
Festa de N. Sra. do Monte
Serrat, Padroeira de Santos
30/8 - Domingo - 16h
- Missa Solene de Abertura
da Festa no Santuário. 17h –
Procissão pela Escadaria do
Monte Serrat e acolhida da
Imagem de N. Senhora na catedral pelo Bispo Diocesano.
18h30 – 1º Dia de Novena. Tema: Maria, a escolhida
de Deus. 19 horas - Missa
- Paróquias responsáveis: Catedral, Igreja S. Bakhita,
Igreja do Rosário.
31/8 - 2ª-feira - 18h30
– 2º Dia de Novena. Tema:
Maria, na escuta de Deus.
19h - Missa - (São Tiago,
Sagrada Família e S. Margarida Maria).
1/9 - 3ª-f- 18h30 - Tema:
Maria acolhe a palavra de Deus
e a põe em prática. 19h - Missa
(S. Paulo Apóstolo, S. Judas
Tadeu, Coração de Maria).
2/9 - 5ª-f - 18h30 - Tema:
Maria, humilde serva do Senhor. 19h - Missa (Coração
de Jesus, Senhor dos Passos,
Navegantes e Embaré).
3/9 - 5ª-f - 18h30 -Tema:
Maria é ﬁel ao Projeto de Deus.
19h - Missa (Jesus Cruciﬁcado,
S. Benedito, Aparecida).
4/9 -6ª-f - 18h30 - Tema:
Maria, mãe e modelo das famílias. 19h - Missa (Rosário
de Pompéia, São João Batista, N. Senhora do Carmo).
5/9 -Sábado - 18h30 - 7º

Dia de Novena. Tema: Maria,
auxílio de todos os cristãos.
19h - Missa (São Jorge
Mártir, São José Operário).
6/9 - Domingo - 18h30
- 8º Dia de Novena. Tema:
Maria, missionária de Jesus
Cristo.
19h - Missa (Assunção e
Valongo).
7/9/2015: 2ª-f - 18h30 9º Dia de Novena. Tema: Maria, mãe dos vocacionados. 19
horas - Missa pelo Seminário
Diocesano São José.
8/9 - Festa da Padroeira de Santos
Missas na Catedral:
7h - Missa Solene
8h - Missa Solene - Dom
Jacyr F. Braido (Bispo Emérito)
9h30 - Missa Campal,
em frente à Catedral, presidida por Dom Tarcísio
Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos, e clero de
Santos. Em seguida, acontecerá a procissão conduzindo
a imagem de Nossa Senhora
até o Paço Municipal, onde
haverá a Renovação da Consagração da Cidade a Nossa
Senhora do Monte Serrat,
retornando para o Santuário.
Missas no Santuário:
9h - Missa Solene
16h - Missa Campal - Dom
Tarcísio Scaramussa,SDB,
BBispo Diocesano de Santos.
19h - Missa Solene - Pe.
José Myalil Paul (Pároco).
7/9- 20h- Show do cantor
Dunga na Catedral.
7 e 8/9- 20h- Show e
quermesse no Santuário de
N. Sra. do Monte Serrat.

Agenda social e religiosa nas paróquias
Convento do Carmo Vigília da Confraria da Boa
Morte -15/8- 16h e 16/8- 18h
Escola de Adoradores –
16/8- 15h às 17h.
Estudo do Catecismo
da Igreja Católica – 3/8Início das aulas. Segunda
a Sexta, às 15h, e Sábado,
às 8h30. Pedimos a doação
de 1k de alimento no ato da
inscrição, a ser feita na Secretaria do Convento.
Informações: 3234-5566

11

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

Senhor Bom Jesus/ Guarujá
30/7 a 7/8- 19h30- Novena do Padroeiro
9/8- 10h- Passeio Ciclístico. 17h- Carreata do Senhor
Bom Jesus.
20h30- Missa Solene.
End.: R. Heleno Corrêa
de Lima, 365, Vila Zilda. Tel.:
3355-1887.
Festa de N. Sra. da Lapa,
Padroeira de Cubatão
3/8- 20h- Terço dos
homens com toda a Região
Pastoral de Cubatão.
8/8 - Caminhada Eco-espiritual, saindo às 9h
da Capela Santo Antonio
na Água Fria em direção ao
Núcleo Itutinga-Pilões.
6 a 15/8- Novena da Padroeira
6 a 14/8- 18h30- Novena
e em seguida, Missa.
15/8- Arrastão do Santo Terço: às 12h haverá
oração do Terço em 50
pontos diferentes em todos os bairros da cidade
para marcar o 50º aniversário de consagração
da Cidade a N. Sra. da
Lapa.
15h - Carreata e bênção de
veículos e motoristas, saindo
da paróquia S. Judas Tadeu,
em direção à paróquia S.
Francisco de Assis.
17h30- Procissão luminosa com as imagens de N.
S. da Lapa, S. Francisco e S.
Judas Tadeu, para o Centro
Esportivo Romerão.
8h e 10h- Missas na Igreja
N. Sra. da Lapa.
19h - Missa Campal no
Centro Esportivo Romerão
e em seguida show com o
cantor Gil Monteiro.
16/8- 14h- Ação Solidária da Padroeira com
prestação de serviços gratuitos
e área de lazer para as crianças.
14h30 - Encenação da
origem da devoção a Nossa
Senhora da Lapa.
17h- Zumba Aleluia - Louvor ao ritmo de zumba.
19h - Show com a Banda
Estação 12.
End.: Av. 9 de Abril, 1947,
Centro. Tel.: 3361-1272.

Presença Diocesana

Coração de Maria, a Imagem
de N. Sra. de Fátima está
visitando diversas paróquias
de toda a Diocese. Conﬁra a
agenda:
Peregrinação da Imagem de N. Sra. de Fátima
27/7- São João Batista/
Peruíbe
29/7- Santa Terezinha/
Itanhaém
30/7- Coração de Maria
4/8- Câmara dos Vereadores de Santos

5/8- Santuário de Aparecida (Romaria Diocesana)
6/8- N. Sra. do Rosário de
Pompeia
11/8- Toca de Assis
12/8- Prefeitura de Santos
13/8- Coração de Maria
15/8 - 19h- Passeio
Luminoso com a Imagem
de Fátima, saindo da igreja
Imaculado Coração de Maria.
16/8- Coração de Maria
18/8- Cubatão
20/8- Coração de Maria
22/8- Memorial de Santos
27/8- Sagrada Família
30- 17h30- Despedida
Solene da Imagem de Nossa
Senhora de Fátima na igreja
Imaculado Coração de Maria.
Missas todos os dias às
7h30, 12h, 16h e 19h durante
o mês de agosto. Exceto aos
sábados, em que não há a
Missa das 19h.
São Benedito - 30/813h- Churrascada das Famílias.
N. Sra. do Rosário de
Pompéia - 11/8- 15h- Bingo
São Paulo Apóstolo

- 8/8- 19h- Caldo Verde e
Caldo Caipira. R$ 15,00
Igreja Santa Cruz 8/8 - Romaria ao Santuário de Aparecida.
12, 19 e 26/8 – 14h30Reciclagem para Agentes da
Pastoral da Saúde
São Jorge Mártir 29/8- 20h- Noite do Escondidinho.
Praia Grande
N. Sra. das Graças 14/8- 19h30- Início do Curso
“Doutrina da Igreja”. O curso
é gratuito e é necessário levar
Bíblia e o Catecismo da Igreja. Informações: 3494-5242
Peruíbe
São João Batista 15/8- 20h- Jantar com Bingo em prol das reformas
da Matriz. Local: Salão dos
Vicentinos.

Semana da Família
no Embaré
9/8 - 11h - Missa de
abertura
10 - 19h30 - Terço Luminoso
12 - 19h30 - Via-Sacra
das Famílias
13 - 19h30 - Missas
pelas famílias; bênção
das tolhas de mesa onde
a família se reúne para as
refeições.
14 - 19h30 - Círculo
de diálogo: “O amor é a
nossa missão: a família
plenamente viva”.
15 - 20h - Missa de
encerramento. Lanche
comunitário após a missa.
(traga algo para compartilhar).

Curiosa e impressionante
a abundância de significados trazidos pelos dicionários para explicar a palavra
“FOCO”.
O interesse veio do fato de
que todo verdadeiro sucesso
depende da atenção cuidadosa no principal, no mais
importante, ou seja, no foco.
Assim lembrava o provérbio,
“quem muito abarca, pouco
aperta”. Isto é, uma atenção
voltada para muitos lados ao
mesmo tempo, não passa de
pura distração. Como alguém
que dirige pelas ruas da cidade e se descuida de olhar os
sinaleiros, a aproximação de
outros carros e a presença de
pessoas na pista. O dicionário
Houaiss, por exemplo, apontando para o aspecto ótico,
diz que o foco é o “ponto que
corresponde à imagem de
um ponto situado no inﬁnito;
foco primário”.
No episódio da visita de
Jesus aos amigos de Betânia,
o evangelista Lucas lembra as
palavras do Mestre dirigidas
a Marta, inquieta e agitada
com os muitos afazeres para
receber o grande hóspede:
“pouca coisa é necessária,
até mesmo uma só. Maria,
com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será
tirada” (10, 41).
Pensando bem, o ideal de
uma vida humana bem vivida
parece sermos como Deus
é, já que fomos feitos “a sua
imagem e semelhança” (Gn
1, 26-27). Ora, Deus é inﬁnitamente simples. Simples,
descomplicado, direto, transparente, sem subterfúgios. É
o que relata o apóstolo Paulo
a respeito das tomadas de

decisão: “Deus é testemunha
ﬁel de que a nossa palavra a
vós dirigida não é sim e não.
Pois o Filho de Deus, o Cristo
Jesus que vos anunciamos...
não foi sim e não, mas unicamente sim” (2Cor 1, 18-19).
Na casa do centurião Cornélio, é Pedro quem se refere
de forma semelhante a Jesus,
lembrando “como Deus o
ungiu com o Espírito Santo
e com poder, e ele passou
fazendo o bem e curando a
todos” (At 10, 38).
Portanto, para todo cristão consciente manter o foco
é imitar Jesus, que passou
fazendo o bem e curando a
todos. A exortação do Papa
Francisco explicita o assunto, dizendo assim: “Deus
manifesta a sua misericórdia
antes de mais nada a eles (os
pobres). Esta preferência
divina tem consequências na
vida de fé de todos os cristãos, chamados a possuir “os
mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus” (Fl 2,5).
Inspirada por tal preferência,
a Igreja fez uma opção pelos
pobres, entendida como uma
“forma especial de primado
na prática da caridade cristã, testemunhada por toda
a Tradição da Igreja”. Como
ensinava Bento XVI, esta
opção “está implícita na fé
cristológica naquele Deus
que Se fez pobre por nós,
para enriquecer-nos com sua
pobreza”.
“Por isso, conclui Francisco, desejo uma Igreja pobre
para os pobres. Estes tem
muito para nos ensinar... É
necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles”
(Evangelii Gaudium, 198).

Feira Vocacional na Lapa
Celebrando o Mês Vocacional, a Paróquia Nossa
Senhora da Lapa de Cubatão
realiza no dia 30 de agosto
a III Feira Vocacional. O
evento acontece das 8h às 12h
no pátio externo da igreja e
reúne diversas Ordens Religiosas, Comunidades Cristãs,
Pastorais e Movimentos que
expõem um pouco dos respectivos carismas.
Além de despertar a vocação para a vida religiosa,
a Feira tem como objetivo
sensibilizar as pessoas para
uma participação ativa na
comunidade através do engajamento pastoral. Embora a expressão “chamado
vocacional” pareça ter uma
relação direta com a vida dos
jovens, a Feira Vocacional da
Lapa visa atingir pessoas de
todas as idades, como explica uma das organizadoras,
Fabiana Barreto: “Acreditamos que o chamado de Deus
se dirija a todos. O evento
expõe um pouco das diversas atividades pastorais que
acontecem na paróquia e é

uma excelente oportunidade
para aproximar os grupos da
Igreja com aquelas pessoas
que participam apenas das
Missas sem um engajamento
mais continuo. Acontecendo
no Mês Vocacional, torna-se um grande testemunho
do chamado que Deus faz
a cada um de nós para nos
comprometermos com Ele
no anúncio do seu Projeto
de Amor. Nos dois primeiros
anos de realização da Feira,
pudemos constatar que houve pessoas que responderam
a este chamado. Porque vocação é isso. Deus chama e nós
respondemos”.
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Igreja Coração de Maria celebra 100 anos

Grito dos Excluídos da
Diocese de Santos
Dia: 7 de setembro, às
14h.
Local.: Paróquia Santa
Margarida Maria/Santos.
Tema: Vida em primeiro lugar: Que país é este que
mata gente, que a mídia
mente e nos consome?.
Haverá caminhada até a
paróquia Santa Margarida
Maria para o encerramento
com a Missa presidida por
Dom Tarcísio Scaramussa,
SDB, Bispo Diocesano de
Santos.

Retiro dos postulantes ao
diaconato, diáconos e esposas

Divulgação

No dia 9 de julho, aconteceu no Colégio das Irmãs
Maria Imaculada/Santos, o
Retiro dos Diáconos, Postulantes ao Diaconato e suas
esposas. Foi um momento de
muita oração e reflexão sobre
o chamado de Deus à Vocação
Diaconal.
Tivemos a presença do
nosso bispo Dom Tarcísio
Scaramussa,SDB na oração
das Laudes, juntamente com
Frei Rozântino Costa,OFM,
que conduziu o retiro com
vários temas.
Também tivemos a presença da Equipe de Acompa-

Agosto/2015

nhamento e Formação dos
Diáconos, Pe. Antonio Alberto
Finotti, e Pe. Caetano Rizzi,
que orientaram os diáconos
e os postulantes para uma
formação permanente, já convidando a todos para a Semana
Teológica dos Leigos.
O retiro encerrou-se com a
Santa Missa presidida por Frei
Rozântimo, que concluiu o retiro com a reflexão do discurso
do Papa Francisco aos membros da Cúria Romana sobre
“As 15 doenças espirituais”.
Agradecemos a todos que
participaram deste momento
de espiritualidade.

A Igreja Imaculado Coração de Maria celebrou
100 anos de fundação, com
uma série de eventos, que
rememoram esta longa trajetória na Diocese de Santos. A grande celebração
foi a missa de recepção da
imagem peregrina de Nossa
Senhora de Fátima, vinda
diretamente de Portugal (e
abençoada pelo Papa Francisco, em Roma), no dia 19
de julho, data da fundação da
Igreja. A missa presidida pelo
Bispo Emérito de Santos,
Dom Jacyr Braido,CS, reuniu
milhares de fiéis no Estádio da Portuguesa Santista,
em Santos, e em seguida, a
Imagem percorreu ruas da
Cidade até chegar na Igreja.
Esta Imagem visitará diversas paróquias da Diocese,
despedindo-se de Santos no
dia 30 de agosto.
Confira a agenda da
Peregrinação
6/8 – N. Sra. do Rosário
de Pompéia
11/ - Toca de Assis
12 – Prefeitura de Santos
13 – Coração de Maria
15 – 19h – Passeio Luminoso, saindo da Igreja
Coração e Maria em direção

Fotos Coração de Maria/Douglas Luan

Recepção calorosa no
Estádio da Portuguesa

Imagem Peregrina sobrevoa a Cidade. Abaixo, Dom Jacyr
Braido,CS, Padre Claudio Scherer e João Carnevalli

ao Carmelo S. José.
16 – Coração de Maria
18 – S. Francisco de Assis
– Cubatão
20 – Coração de Maria
22 – Cemitério Memorial
Santos
27 – Sagrada Família
30 – 17h30 – Despedida
da Imagem Peregrina de N.
S. de Fátima
A Igreja ganhou também
uma réplica imagem de Nossa
Senhora de Fátima que foi
abençoada pelo Papa Francisco no dia 24 de junho e
permanecerá definitivamente

na Igreja.
Segundo Padre Claudio
Scherer, pároco, a “figura
feminina de Nossa Senhora é sempre inspiradora e
nos convida a sermos, como
Igreja, sempre atenta às necessidades dos irmãos. Este é
o grande presente que Nossa
Senhora de Fátima traz para

Imagem Peregrina na S.
João Batista/Peruíbe
nossa Igreja, nestes 100 anos,
e para nossa Diocese”.
De 17 a 19 de julho, a
paróquia Coração de Maria
recebeu mais de 200 jovens
de diversas cidades do Estado
de S. Paulo para celebrar o
“Jubileu do Coração”.

Igreja da Ilha Diana reabre Romaria leva milhares ao
para a comunidade
Santuário de Aparecida
Fotos Chico Surian

TV Aparecida/Net

Divulgação

D. Tarcísio, Pe. José Paulo, Diácono Edson Aparecido

Retiro das Leigas Consagradas
Representando a Diocese
de Santos, Ruth Rodrigues
Prates e Sebastiana Antônia
da Silva participaram do Retiro para as Leigas Consagradas a Deus a Serviço da Igreja
Particular no Centro Comunitário Frederico Ozanan, em
Osasco, SP. O retiro aconteceu

entre os dias 3 e 5 de julho e
foi conduzido por Dom Júlio
Endi Akamine (Bispo Auxiliar
da Arquidiocese de São Paulo). Estiveram presentes 32
consagradas representantes
de várias cidades dos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro,
Pará e Amazonas.

Missa para o Padroeiro da Espanha

Divulgação

Missa de ação de graças
pelo término da reforma e
bênção da Igreja Senhor Bom
Jesus (paróquia da Catedral),
na Ilha Diana, no dia 2 de
agosto. A missa foi presidida
pelo Bispo Diocesano Dom
Tarcísio Scaramussa,SDB,
com o pároco Padre José
Myalil Paul, Diácono Edson
Aparecido, e leigos da comunidade. A Igreja esteve fechada para reforma durante dois
anos, que contou com o apoio
da Prefeitura Municipal de
Santos e da EMBRAPORT
(Terminal Portuário).
Localizada na área continental de Santos, a Ilha Diana
é uma pequena comunidade
com cerca de 200 moradores.
O trajeto é feito somente de

barca (foto acima) e dura cerca de meia hora, margeando
o Porto de Santos e extensa
área de manguezal.

Como Diocese, fomos pedir as bênçãos da Mãe Aparecida
Como já é tradicional em
nossa Diocese, milhares de
fiéis participaram da Romaria Anual ao Santuário
de Aparecida, na primeira
semana de Agosto. Este ano,
a missa no Santuário foi
presidida por Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo
Diocesano, com a presença
do Bispo emérito, Dom Jacyr
Braido,CS, 60 padres, diáconos e seminaristas.
Durante a homilia, Dom
Tarcísio lembrou a necessidade da oração pelas vocações, neste início de Mês
Vocacional, para que o Senhor envie “trabalhadores
corajosos, pois a missão
é árdua. Viemos aqui, em
peregrinação, pedir a força
do Senhor e a proteção de

Maria para que a nossa missão evangelizadora chegue
a todos em todas as partes,
e demonstrar nossa vontade de conversão pessoal
e pastoral. Que Maria nos
inpire e nos abençoe neste
momento em que estamos
buscando responder as urgências da pastoral, e possamos ser igreja em estado
permanente de missão, casa
de iniciação da vida cristã,
lugar da animação bíblica,
comunidade de comunidades, serviço da vida plena
para todos. Não é pouca
coisa que pedimos, mas o
fazemos com muita confiança. Que possamos ouvir
o Senhor dizendo para nós
mesmos: “Grande é tua fé.
Seja feito como tu queres”.

Índia é tema de exposição no Museu de Arte Sacra de Santos

Glauco Tavares

No dia 26 de julho, às 11h na
Catedral de Santos, a comunidade de espanhóis da Baixada
Santista celebrou a festa de
São Tiago Apóstolo, santo de
profunda devoção na cultura
hispânica. A missa foi presidida por Padre Felipe Sardinha,
vigário paroquial da Nossa
Senhora da Lapa/CB.
Segundo a tradição, foi
o primeiro Apóstolo Mártir
que deu o sangue pelo Se-

nhor. Ele pertencia ao grupo
dos mais “íntimos de Jesus”,
conforme se pode induzir a
partir dos evangelhos, assim
como seu irmão João, e também André e Simão Pedro.
Esta missa já presente há
tempos em nossa Diocese é
uma forma de valorizar a
história dos imigrantes, os
quais vêm construindo a sociedade, economia e cultura
de nossa nação.

O Museu de Arte Sacra de
Santos (MASS) inaugura no
dia 22 de agosto a exposição
fotográfica “Índia, Contemplação e Vida”, com fotos do
fotógrafo Glauco Tavares e
concepção e organização de
Juan Esteves. A abertura
acontece às 15 horas.
Serão expostas 30 fotos que
retratam os mistérios e paradoxos da Índia, país que atrai
pessoas do mundo todo pela
sua riqueza histórica e cultural.
A Índia é o segundo país mais
populoso do mundo, com mais

de um bilhão de habitantes, que
conservam e veneram os ritos e
tradições dos antepassados.
Serviço
Exposição fotográfica
“Índia, Contemplação e
Vida”
Abertura: 22/8 - 15h.
Local: Museu de Arte
Sacra de Santos - Rua Santa
Joana D'Arc, 795, sopé do
Morro São Bento, Santos - SP
Telefone: (13) 3219-1111
/ E-mail: adm@mass.org.br
Funcionamento: Terça a
domingo, das 10 às 17h.

