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Igreja sinodal rumo ao centenário 

Por Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, Bispo Diocesano de Santos 

O centenário da Diocese de Santos se aproxima. No dia 04 de julho celebramos o 98º Aniversário de 
criação da Diocese. 

Acreditamos que o jubileu é tempo de graça e de renovação. Por isso, estamos empenhados em 

acolher a ação do Espírito Santo presente na vida de nossa Diocese hoje. No espírito da Igreja, temos 

intensificado o esforço para nos tornarmos uma Igreja mais missionária. O lema que escolhemos, 

“lançai a rede” (Jo 21,6) está sempre à nossa frente, como um chamado atual de Cristo para a 
missão. 

A proximidade do Sínodo acrescenta novas luzes ao ressaltar que a Igreja evangeliza pelo 

testemunho de sua vida e por suas ações. Ao destacar a necessidade de ser Igreja Sinodal, com 

comunhão, participação e missão, o Sínodo veio em boa hora para reforçar o caminho que estamos 
fazendo. 

De fato, Igreja significa assembleia, povo que forma comunidade e caminha junto. A natureza da 

Igreja como Povo de Deus peregrino e missionário se manifesta justamente neste “caminhar juntos”. 

É o desejo ardente de Cristo que na oração da última ceia pediu ao Pai: “Que todos sejam um, assim 



como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que 

tu me enviaste” (Jo 17,21). Nós somos Igreja verdadeira na medida em que vivemos isto. Não basta a 

afirmação doutrinária, pois esta precisa ser afirmada pela prática. 

Jesus ressalta em sua oração que a Igreja Sinodal, que dá testemunho de fraternidade e comunhão, 

é condição para que sua missão de evangelizar produza efeito no mundo:“Nisto conhecerão todos 

que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros” (Jo13, 35). Uma Igreja dividida, onde as 

pessoas não prezam a vida de comunidade,dificilmente convencerá alguém de que apresenta algo 

novo: “Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também 

vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim” (Jo 15,4). Noutra ocasião Jesus diz 

que“cada árvore se reconhece pelo seu fruto” (Lc 6,44), e coloca assim um indicador categórico para 
que possamos verificar a autenticidade de nossa vida e missão eclesial. 

Mais uma vez precisamos recordar o que fazia com que as primeiras comunidade s fossem realmente 

atraentes e encantassem as pessoas: “Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na 

comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações”(At 2,42), “louvavam a Deus e eram estimados 

por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas” (At 

2,47). O mesmo testemunho encontramos num escrito de Tertuliano, cristão e apologista contra as 

heresias (sc. II e III), relatando o que as pessoas diziam dos cristãos do seu tempo:“Vede como eles 

se amam” (Apolog. 9). 

Os pilares que sustentavam a vida dos primeiros cristãos são reafirmados no caminho sinodal com as 

propostas das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, assumidas no Plano 

Diocesano de Evangelização: palavra, pão, caridade, ação missionária. Isso significa que o trabalho 

realizado para colocar em ação o Plano é caminho seguro para crescer na direção de uma Igreja 

Sinodal, para que seja autêntica Igreja de Jesus Cristo e sinal e testemunho de Sua presença e ação 
salvadora no mundo. 

Nada acontece por acaso! Por isso, nós que acreditamos que o Espírito Santo continua conduzindo a 

Igreja, buscamos discernir bem os sinais dos tempos e participar da missão salvadora de Deus nos 
dias atuais vivendo na comunhão da Igreja. 



CNLB promove manhã de espiritualidade 

Os interessados devem realizar a inscrição pelo WhatsApp 

 

No dia 16 de julho acontecerá a Manhã de Espiritualidade, promovida pelo Conselho de Leigas e 
Leigos da Diocese de Santos (CNLB Santos).  

A atividade contará com a assessoria de Padre Toninho e será realizada na Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus, das 8h às 12hs. 

Para participar do encontro, basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp para o número (13) 
99195-6628. A mensagem deve conter nome completo, paróquia de origem e cidade.  

Os inscritos deverão levar sua bíblia no dia do evento. 

Confira a programação da Festa de São Pedro em Peruíbe 

 

Dia 02/07,sábado,  na Paróquia São João Batista 

16h - Passeio de Barco com a imagem de São Pedro e Bênção dos Anzóis e dos Pescadores no 
Portinho.  

16h30  - Procissão saindo do Porto até a Matriz  



18h30  - Missa na Matriz 

Encerramento do Ano da Família 'Amoris Laetitia' é celebrado na 

Catedral de Santos 

No último domingo (26) aconteceu o  X Encontro Mundial das Famílias, que concluí o Ano da  Família 

'Amoris Laetitia'. A celebração foi realizada na Catedral Diocesana de Santos e presidida por Dom 

Tarcísio Scaramussa, SDB, Bispo de Santos. Estiveram presentes pastorais e movimentos que 

trabalham com as famílias. Estes vieram de paróquias localizadas em Santos, São Vicente, Praia 

Grande e Guarujá. 

Confira algumas fotos! 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Palavra Viva 

 

Reflexão  da Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos  - 03/07/2022 para o Palavra Viva desta 

semana. Assista 

https://www.youtube.com/watch?v=3-3DljO4wMg


Anote aí 

 

 

1 - Venha participar dessa celebração, 98 anos de nossa Diocese! 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



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

comunicacao.diocesedesantos@gmail.com 
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