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O Dia Mundial da Família foi comemorado no último domingo (15). Porém, a data deve ser lembrada 
todos os dias. Reveja a mensagem do Bispo Dom Tarcísio Scaramussa. 



Rumo ao Centenário: Diocese analisa composições para hino 

Você que é músico em alguma paróquia da região, já pensou em compor um hino 

para a comemoração do Centenário da Diocese de Santos?  

 

A Comissão Organizadora do Centenário convida todos os compositores da região para participar da 

criação da música  tema da grande festa que se aproxima, o Centenário. Com o lema “lançai as 

redes”, o enfoque da composição deve ser o testemunho da missão vivida por bispos, padres, leigos, 

famílias e religiosas nas comunidades católicas espalhadas por toda a Baixada Santista. A letra, 

partitura e gravação devem ser enviados até o dia 15/06 pelo email nil325121@gmail.com ou para a 
assessoria de comunicação da Diocese. 

O comitê  analisará alguns pontos para a escolha da música como: contém características de hino 

litúrgico? É uma melodia que pode ser facilmente acompanhada pela assembleia?  

Importante ressaltar que a letra não deve ultrapassar  cinco estrofes. 

Não fique fora dessa, use seus dons para esse momento histórico de nossa Diocese. 

É possível enviar os arquivos para o email da assessoria de comunicação da Diocese, 

comunicacao.diocesedesantos@gmail.com. Neste endereço você também pode pedir para se 
cadastrar no boletim Presença Diocesana. 

mailto:nil325121@gmail.com
mailto:comunicacao.diocesedesantos@gmail.com


Roda de conversa da PMM em Santos 

 

A Pastoral da Mulher Marginalizada – PMM convida a todas e todos interessados para uma RODA DE 

CONVERSA sobre a sua missão e ação, no acompanhamento, orientação e encaminhamento junto às 

mulheres em situação ou em risco de prostituição. Promovido pelo Secretariado Nacional da PMM 

esse encontro, que acontece no próximo sábado, dia 21/05, das 15h às 17h, na Catedral de Santos, 
busca a formação de uma nova equipe de agentes dessa pastoral na Diocese de Santos.   

A Pastoral da Mulher Marginalizada é uma pastoral social, que há 50 anos atua no âmbito nacional, 

ligada ao Setor de Pastoral Social da CNBB (Comissão Nacional dos Bispos dos Brasil). Tem como 

objetivo ser presença solidária, profética e evangélica junto à mulher em situação de prostituição, 

construindo relações humanas e humanizadoras. Propõe-se, também, atuar no enfrentamento e 

combate ao abuso e exploração sexual contra a criança e o adolescente e ao Tráfico Humano. .  

As principais atuações da PMM consistem nas abordagens em locais de prostituição (ruas, bares, 

boates, postos, etc); distribuição de material educativo e informativo; cursos de geração de rendas; 
realização de oficinas, palestras e seminários, entre outras.   

A roda de conversa é aberta à participação de todas as pessoas que queiram conhecer o trabalho da 

PMM. 



Encerramento do ano ‘AMORIS LAETITIA’ 

 

O evento celebra, em comunhão com toda a Igreja, o encerramento do Ano Família Amoris Laetitia 

2021-2022. Em 19 de março de 2021, a Igreja comemorou 5 anos da publicação da exortação 

apostólica Amoris Laetitia sobre a beleza e a alegria do amor familiar. Neste mesmo dia, o Papa 

Francisco inaugurou o Ano Família Amoris Laetitia, que terminará em 26 de junho de 2022, por 
ocasião do X Encontro Mundial das Famílias em Roma.  

Os palestrantes são o Prof. Pe. Felipe Sardinha Bueno, do Instituto de Teologia São José de Anchieta, 

e a Profª. Me. Iara Candida Chalela Genovese, coordenadora do Curso de Psicologia da Universidade 

Católica de Santos. 

 

DATA E HORÁRIO:26/05, às 19h30 

LOCAL: Auditório 201 

INSCREVA-SE AQUI 

OUTRAS INFORMAÇÕES: Prof. Me. Francisco Emílio Surian, Coordenador do Curso de Teologia para 
Leigos 

E-mail: surian@unisantos.br 

39ª Vigília pelos mortos da AIDS 

 

https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=853


 

 

 

No último final de semana aconteceu a Vigília pelos Mortos da Aids,  na Capela Santa Isabel (Santa 

Casa de Misericórdia), em Santos. A celebração eucarística foi presidida pelo padre Oscar 

Vasconcelos de  Souza Filho. Os participantes se reuniram ao redor de Jesus e foi explicado o 

significado de cada um dos símbolos (laço, colcha, velas) além do tema “Tantas vidas não podem se 
perder”. 



Dia do Coroinha atrai milhares de pessoas em um grande encontro 

diocesano 

 

O Dia do Coroinha, DDC, foi celebrado no último sábado, 14/05, por coroinhas, acólitos, 

cerimoniários, seminaristas, e alguns pais. O encontro organizado pela Pastoral Vocacional e o 

Seminário São José aconteceu no Colégio Liceu Santista, em Santos, e contou com a participação de 
mais de mil pessoas entre inscritos e voluntários de diversas paróquias da Baixada Santista.  

Para recepcionar, o padre Antonio Baldan agradeceu a presença de todos. “Já há dois anos, por 

causa dessa pandemia, nós não conseguíamos ter essa alegria, essa festa, essa esperança. Queremos 

dar as boas-vindas a vocês que vieram de todos os cantos da Diocese”, disse.  

Os participantes foram divididos em grupos, de acordo com a faixa etária, para trabalharem o tema 

vocação e família. Os pequeninos tiveram a oportunidade de responder algumas perguntas bíblicas e 

conversar sobre os deveres de ser coroinha. Já os mais velhos tiveram formação sobre a vocação de 

seguir Jesus, o chamado de Deus, com seminaristas e padres.Os responsáveis pelas crianças também 
não ficaram de fora. Para eles, o tema trabalhado foi “Família, berço das vocações.” 

De volta à quadra, os coroinhas, acólitos, seminaristas e padres se prepararam para o grande 

momento: a missa de encerramento celebrada por Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, Bispo Diocesano 

de Santos. Ele destacou a importância de estar atento ao chamado de Jesus. “Permaneçam sempre 

nessa busca e nesse caminho do amor, procure ouvir o que Jesus diz pra você, e tente entender qual 
é a sua missão dentro da igreja, qual é a sua vocação.”  

Para Gabriela Soares - que já participou desses eventos anteriormente como coroinha e hoje é 

coordenadora - da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Praia Grande, disse que “é um evento 

muito importante, principalmente para as crianças que estão ingressando como coroinha, como 

acólito, porque mostra pra elas a grandiosidade  que é a igreja católica. E acrescenta, “depois desses 

encontros, a gente tem bem mais inscrição de crianças porque divulgamos na comunidade e temos 

um retorno muito grande.” 



Dhekson Gomes, coordenador de coroinhas do Santuário São Judas Tadeu, em Santos, falou da 

importância desse encontro após esse período de isolamento social e ressaltou: “é um momento de 

renovação da fé e demonstra  para as crianças outras que, assim como elas, servem a Deus no altar. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Conselho de Leigas e Leigos de Santos participa da AGO do CNLB 

Regional Sul 1 

 

 

Membros do Conselho de Leigas e Leigos da Diocese de Santos, o CNLB Santos/CODILEI, 

participaram, neste último final de semana, da Assembleia Geral Ordinária do CNLB Regional Sul 1, 

realizada entre os dias 13 e 15 de maio de 2022 na Casa Emaús, em Araras-SP, com o tema Laicato 
como sujeito de uma Igreja Sinodal.  

O encontro valorizou a acolhida e recordação da caminhada pelos 35 anos da Instituição. Tempo de 

rememorar os desafios superados, de resistência, entusiasmo e persistência de leigas e leigos de São 
Paulo.   

No sábado e domingo, o grupo tratou de projetos e ações em defesa das minorias e pelo Laicato, a 

partir da assessoria de Peterson Prates com a análise de conjuntura social, política e econômica e 

Ivenise Santinon, que conduziu a análise de conjuntura eclesial, além da partilha de ações locais e 
regionais que tem dado certo em todo o estado. 

https://www.instagram.com/cnlbsantos


Foram 39 participantes, de 13 dioceses e 7 instituições filiadas que, divididos em grupos, 

participaram de rodas de conversa para a partilha da realidade eclesial em cada regi ão e fazer 

apontamentos e recomendações para a superação dos desafios colocados.  

Da diocese de Santos participaram quatro delegados: Paulo Roberto Soares, Yvie Favero, Maria de 
Lurdes (Lurdinha) e Maria Emília.  

VI Semana da Cidadania conta com palestras e visita em 

comunidades de São Vicente 
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A Pastoral da Cidadania em parceria com a Universidade Católica de Santos, Unisantos, realizou na 

semana passada, do dia 10 ao dia 14 de maio, a VI Semana da Cidadania. O evento foi realizado em 



diferentes locações e buscou trabalhar o tema da 6ª Semana Social Brasileira: Mutirão pela Vida – 
por Terra, Teto e Trabalho”.  

Nos primeiros três dias foram realizadas palestras na Unisantos. A abertura  da semana contou com 

a presença de  Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, Bispo Diocesano de Santos, padre Gleyson e com o 
professor Ricardo Galvanese que trabalhou o tema “escutar”. 

Já no segundo dia, Mariza Galvão abordou o tema discernir a partir dos ensinamentos de Jesus 
Cristo. 

Para trabalhar o tema “inspirar”, foram convidados protagonistas de transformações sociais dos 

grupos Livres Coop, Lavanderia 8 de março e Óleo Noel 

Com o tema “agir”, o último dia foi dedicado à visita na comunidade Nossa Senhora da Esperança, 

Jardim Irmã Dolores e à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ambas em São Vicente. Os 
participantes puderam escutar os moradores e identificar as dificuldades das pessoas daquela regi ão. 

Ricardo Fisher, da Pastoral da Cidadania, disse que o objetivo principal da Semana é despertar o 

interesse pela participação popular. Ele conta que há um projeto na comunidade chamado Horta 

Comunitária, e que a ideia é fazer com que esta proposta seja “não só um espaço de produção de 
alimento saudável mas também ajude as pessoas na geração de renda.” 

 

Fotos por Guadalupe Mota 



Palavra Viva 

 

Reflexão do 6° Domingo da Páscoa - 22/05/2022 para o Palavra Viva desta semana. Assista 

Pelas paróquias 
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Anote aí 

 

15 - Pra começar o final de semana em forma. 

 

16 - Em oração pelas famílias. 



 

17 - Venha rezar por sua família. 

 

18 - A 2ª Jornada de estudos pastorais (JEP) do Conselho de Leigas e Leigos da Diocese de Santos, em parceria com a 

Pastoral da Cidadania e Grito das Excluídas e Excluídos, acontecerá dia 23/05/2022 às 20h, na  Igreja Imaculado Coração de 
Maria, que fica na av. Ana Costa, 74, Santos. 



 

19 - Não deixe de prestigiar esse lançamento. 

 

20 - Não fique de fora dessa. 



 

21 - O Encontro Matrimonial tem a missão e fortalecer os sacramentos, tanto da ordem com do matrimônio na igreja e no 
mundo.  

Receba nosso boletim semanal. Envie seu WhatsApp pelo e-mail 

comunicacao.diocesedesantos@gmail.com 
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