
Jornal Mensal da Diocese de Santos - SPJornal Mensal da Diocese de Santos - SP
Agosto - 2013 - Nº 144  - Ano 12Distribuição gratuita - www.diocesedesantos.com.br - www.facebook.com/diocesedesantos

DIOCESANA

O encontro do Papa Francisco 
com a juventude na JMJ no Rio
As fotos referentes à JMJ desta edição  são de acervo pessoal dos jovens da diocese, Comissão Juventude, News.va,Jornada Mundial da Juventude, Jovens Conectados e Radio Vaticano (facebook)

JMJ EM 
NÚMEROS*
3,7 milhões de pessoas na missa 
de envio.
3,5 milhões de pessoas na Vi-
gília.
600 mil pessoas presentes na 
missa de abertura da JMJ.
1,2 milhões de pessoas na missa 
de acolhida do Papa, em Copa-
cabana.
2 milhões de pessoas na Via-
Sacra.
427 mil inscrições.
175 países representados pelos 
peregrinos.
356.400 peregrinos inscritos 
com hospedagens.
356,4 mil vagas disponibiliza-
das para hospedagem em casas 
de família e instituições.
72,7% do total de inscritos 
estiveram na primeira vez no 
Brasil.
Mais de 200 mil acessos no site 
ofi cial da JMJ Rio2013.
Mais de 1,1 milhão de curtidas 
no Facebook da JMJ Rio2013.
644 bispos inscritos (dos quais 
28 são cardeais).
7.814 sacerdotes inscritos
632 diáconos inscritos.
6,4 mil jornalistas credencia-
dos para cobrir a JMJ para 57 
países.
264 locais de catequese, em 25 
idiomas.
60 mil voluntários.
Mais de 800 artistas participan-
tes dos Atos Centrais.
100 confessionários
4 milhões de hóstias produ-
zidas, 800 mil para missa de 
envio.
345 toneladas de resíduos or-
gânicos e 45 toneladas de ma-
teriais recicláveis, durante a 
JMJ Rio2013 (10% a menos do 
registrado na noite do último 
Ano Novo).
55% do público inscrito na JMJ 
é do sexo feminino.
60% do público inscrito na JMJ 
tem entre 19 e 34 anos.
R$ 1,8 bilhões desembolsados 
pelos turistas.

*(Fonte: http://arqrio.org/
noticias)

Os números da JMJ Rio 2013 - realizada de 22 a 28 de julho, no Rio de Janeiro - impressionam! E a extensa 
cobertura dos meios de comunicação - rádio, tv, internet, redes sociais - mostraram, como nunca antes, o rosto 
‘alegre e jovem’ de uma Igreja que os críticos céticos consideram ‘velha’ e ‘fora de moda’. 
Mas os jovens vieram aos milhares de todos os cantos do planeta para encontrar um senhor idoso, de 76 anos, 
que não tinha ‘ouro nem prata’ para oferecer...  Tinha apenas o bem mais precioso: Jesus Cristo! E durante 
uma semana, enfrentando uma verdadeira maratona de encontros, celebrações, compromissos ofi ciais, o Papa 
Francisco ia semeando amor, gratidão e paz. Por onde passava, os olhos e os braços do Papa Francisco pareciam 
querer abraçar - e abraçavam! - a cada um dos presentes. Com seu gesto, seu sorriso, disposição e respeito, o 
Papa ensinou a cada um de nós o grande valor do ser humano e a grande alegria da simplicidade. Demonstrou 
ao mundo mundo todo que maior autoridade tem aquele que sabe respeitar o outro. Com gestos, Papa Francisco 
gritou aos quatro ventos do mundo a verdadeira fé em Jesus que dá sentido à vida e dignifi ca a humanidade.

Confi ra nesta Edi-
ção um pouco da par-
ticipação dos jovens  
da Diocese de Santos 
na JMJ e dos jovens 
estrangeiros que aqui 
estiveram durante a 
Semana Missionária 
(14 a 21/7). Cerca de 
700 jovens participa-
ram da JMJ, repre-
sentando as 47 paró-
quias da Diocese de 
Santos.

Missão Jovem 
da PJ na Sema-
na Missionária, 
no Morro de
S. Bento, em 
Santos.
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Mensagem do Santo Padre no encontro com os voluntários da JMJ

Jornada Mundial da Juventude/Facebook

VISITA APOSTÓLICA 
DO PAPA FRANCISCO AO 
BRASIL POR OCASIÃO DA 
XXVIII JORNADA MUN-
DIAL DA JUVENTUDE - EN-
CONTRO COM OS VOLUN-
TÁRIOS DA XXVIII JMJ 
- DISCURSO DO SANTO 
PADRE (Pavilhão 5 do Rio 
Centro, Rio de Janeiro, Do-
mingo, 28 de Julho de 2013)

***

Queridos voluntários, 
boa tarde!

Não podia regressar a 
Roma sem antes agradecer, 
de modo pessoal e afetuo-
so, a cada um de vocês pelo 
trabalho e dedicação com 
que acompanharam, ajuda-
ram, serviram aos milhares 
de jovens peregrinos; pelos 
inúmeros pequenos detalhes 
que fizeram desta Jornada 
Mundial da Juventude uma 
experiência inesquecível de 
fé. Com os sorrisos de cada 
um de vocês, com a gentile-
za, com a disponibilidade ao 
serviço, vocês provaram que 
"há maior alegria em dar do 
que em receber" (At 20,35).

O serviço que vocês rea-
lizaram nestes dias me lem-
brou da missão de São João 
Batista, que preparou o ca-
minho para Jesus. Cada um, 
a seu modo, foi um instru-
mento para que milhares de 
jovens tivessem o “caminho 
preparado” para encontrar 
Jesus. E esse é o serviço mais 
bonito que podemos realizar 
como discípulos missioná-
rios: preparar o caminho 
para que todos possam co-
nhecer, encontrar e amar o 
Senhor. A vocês que, neste 
período, responderam com 
tanta prontidão e genero-
sidade ao chamado para 
ser voluntários na Jornada 

Mundial, queria dizer: sejam 
sempre generosos com Deus 
e com os demais. Não se 
perde nada; ao contrário, é 
grande a riqueza da vida que 
se recebe!

Deus chama para escolhas 
definitivas, Ele tem um proje-
to para cada um: descobri-lo, 
responder à própria vocação 
é caminhar para a realização 
feliz de si mesmo. A todos 
Deus nos chama à santidade, 
a viver a sua vida, mas tem 
um caminho para cada um. 
Alguns são chamados a se 
santificar constituindo uma 
família através do sacramen-
to do Matrimônio. Há quem 
diga que hoje o casamento 
está “fora de moda”. Está 
fora de moda? [Não!!!…]. 
Na cultura do provisório, do 
relativo, muitos pregam que 
o importante é “curtir” o mo-
mento, que não vale a pena 
comprometer-se por toda a 
vida, fazer escolhas definiti-
vas, “para sempre”, uma vez 
que não se sabe o que reserva 
o amanhã. Em vista disso eu 
peço que vocês sejam revolu-
cionários, eu peço que vocês 
vão contra a corrente; sim, 
nisto peço que se rebelem: 
que se rebelem contra esta 
cultura do provisório que, no 
fundo, crê que vocês não são 
capazes de assumir respon-
sabilidades, crê que vocês 
não são capazes de amar de 
verdade. Eu tenho confiança 
em vocês, jovens, e rezo por 
vocês. Tenham a coragem 
de “ir contra a corrente”. E 
tenham também a coragem 
de ser felizes!

O Senhor chama alguns 
ao sacerdócio, a se doar a 
Ele de modo mais total, para 
amar a todos com o coração 
do Bom Pastor. A outros, 
chama para servir os de-
mais na vida religiosa: nos 

Comissão Juventude Dioc. de Santos

Acervo pessoal Elys Santiago/SV

Elys Santiago, voluntária da Diocese de Santos, com jovens  
de Moçambique: partilha da mesma fé em Jesus

mosteiros, dedicando-se à 
oração pelo bem do mundo, 
nos vários setores do aposto-
lado, gastando-se por todos, 
especialmente os mais neces-
sitados. Nunca me esquecerei 
daquele 21 de setembro – eu 
tinha 17 anos – quando, de-
pois de passar pela igreja de 
San José de Florespara me 
confessar, senti pela primeira 

vez que Deus me chamava. 
Não tenham medo daquilo 
que Deus lhes pede! Vale 
a pena dizer “sim” a Deus. 
N’Ele está a alegria!

Queridos jovens, talvez al-
gum de vocês ainda não veja 
claramente o que fazer da sua 
vida. Peça isso ao Senhor; Ele 
lhe fará entender o caminho. 
Como fez o jovem Samuel, 

que ouviu dentro de si a voz 
insistente do Senhor que o 
chamava, e não entendia, não 
sabia o que dizer, mas, com 
a ajuda do sacerdote Eli, no 
final respondeu àquela voz: 
Senhor, fala eu escuto (cf. 
1Sm 3,1-10). Peçam vocês 
também a Jesus: Senhor, o 
que quereis que eu faça, que 
caminho devo seguir?

Caros amigos, novamente 
lhes agradeço por tudo o que 
fizeram nestes dias. Agrade-
ço aos grupos pastorais, aos 
movimentos e novas comu-
nidades que colocaram seus 
membros ao serviço desta 
Jornada. Obrigado! Não se 
esqueçam de nada do que 
vocês viveram aqui! Podem 
contar sempre com minhas 
orações, e sei que posso con-
tar com as orações de vocês. 
Uma última coisa: rezem por 
mim.” (www.vatican.va)

Voluntários da Diocese de Santos em preparação para a JMJ

“A princípio prefiro me 
conter nas palavras e conti-
nuar desfrutando e meditan-
do em tudo que me foi ensi-
nado, dito, compartilhado, 
sobretudo por nosso amado 
Santo Padre, Papa Francisco. 
A JMJ Rio para mim foi um 
exame de autoconhecimento, 
de silêncio e contemplação. 
Não tão badalada quanto 
a de Madri, que foi regada 
por vários passeios, troca 
de contatos, momentos de 
convivência... A JMJ Rio me 
lembrou muito uma frase que 
aprendi em um exercício es-
piritual baseado na vivência 
de Santo Inácio de Loyola:  
“Não é o muito saber que 
sacia e satisfaz, mas o sentir 
e saborear internamente as 
coisas". Ainda me encontro 
nessa fase de degustação e 
reflexão.”

(Elys  Santiago)

“Eu peço que se 
rebelem contra esta 

cultura do provi-
sório que, no fun-
do, crê que vocês 

não são capazes de 
assumir responsa-

bilidades, crê que 
vocês não são ca-
pazes de amar de 
verdade.” (Papa 

Francisco)

Minha experiência 
como voluntária
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Homilia do Santo Padre na 
Missa em Aparecida - 24/7

MENSAGEM DO PASTOR MENSAGEM DO BISPO

“Ide, sem medo, servir”

D. Jacyr Francisco 
Braido,CS 

Bispo Diocesano 
de Santos

É com imensa alegria e 
emoção que escrevo este ar-
tigo no Rio de Janeiro, onde 
me encontro para estar pre-
sente com o Papa Francisco, 
bispos, sacerdotes e jovens 
vindos do mundo inteiro. Na 
hospedaria onde estou, no 
Colégio Zaccaria dos Barna-
bitas, tenho a agradável com-
panhia de bispos e sacerdotes 
de todos os continentes e 
nações, onde, apesar da di-
ferença de línguas, intercorre 
a comunicação do AMOR. 
Escrevo “Amor”com letra 
maiúscula, porque é isto que 
se vive neste cenário da 28ª 
Jornada Mundial da Juven-
tude: o amor a Jesus Cristo 
e a todos os seus seguidores. 

Os acontecimentos que 
marcaram a realização da 
JMJ Rio 2013 deixaram 
todos os participantes empol-
gados por Jesus Cristo que 
envia em missão e a servir. 
Foi uma experiência fantásti-
ca.  É  difícil resumir em pou-
cas linhas toda a grandeza da 
emoção que tomou conta de 
todos os participantes

Nossa Diocese de Santos 
se fez presente também no 
Rio de Janeiro por muitos 
jovens e peregrinos, entre os 
quais se destacava o expres-
sivo grupo acompanhado 
pelos Padres Felipe Monteiro 
Gonzales, Wilhelm Barbosa, 
Sílvio Luis, Claudio Sherer... 
Havia participantes e pere-
grinos provindos de nossas 
paróquias, as quais muito 
rezaram e deram realce à 
Missão, sobretudo, entre os 
jovens, nos Domingos e du-
rante a semana de realização 
da Jornada. 

A Televisão e os Meios de 
Comunicação deram ampla 
cobertura. E havia sempre 
quem me perguntasse  pelo 
telefone como eu via daqui 
os eventos que eles acompa-
nhavam em suas casas pelos 
meios de comunicação; e se 
havia falado com o Papa. Sim, 
tive a alegria de saudá-lo e de 
falar com ele pessoalmente 
por duas vezes, na missa na 
Catedral e no almoço com o 
grande número dos Bispos 
do Brasil.

Dirigindo-nos de ônibus 
fretados à Catedral, aos locais 
de eventos, encontrávamos 
fi las de jovens e peregrinos 
que iam crescendo ao nos 
aproximarmos aos locais dos 
eventos, sobretudo na Praia 
de Copacabana. Os jovens 
reconheciam os ônibus dos 
bispos e sacerdotes  e sauda-
vam com alegria, abanando 
as mãos, pedindo a bênção 
com gestos e faziam o sinal da 
cruz, quando atendidos. Era 
fácil reconhecê-los: trajavam 
roupas alegres com as cores 
da Jornada, muitos com a 
mochila às costas. Era uma 
festa! Quando descíamos e 
caminhávamos com eles era 
pura alegria!

Mais de 3 milhões de pes-
soas, segundo estimativas, 
participaram da Missa de 
Envio da Jornada Mun-

dial da Juventude Rio2013, 
hoje pela manhã (Domingo, 
28/7). Do lugar onde presi-
dia, o Papa Francisco via uma 
multidão a perder de vista: 
com bandeiras acenando e 
aclamando sempre. Só havia 
silêncio nas celebrações e um 
silêncio completo quando 
solicitado, nos momentos de 
meditação e de participação 
na Eucaristia. 

Na celebração de hoje 
com a Missa do ENVIO, o 
Papa Francisco foi recebido 
pelos Cardeais, Bispos e sa-
cerdotes presentes. A multi-
dão de jovens silenciou para 
participar da celebração. O 
Evangelho que inspirou o 
Papa Francisco e a toda a 
multidão de jovens foi o de 
Mateus, onde o Ressuscita-
do envia os Discípulos em 
missão (Mt 28 com destaque 
ao versículo 19, que inspira o 
lema da JMJ)

O Papa Francisco centrou 
sua homilia no ‘discípulo e 
na missão’, refl etindo sobre 
três pontos: ‘IDE’, ‘SEM 
MEDO’, e ‘PARA SER-
VIR’.

“IDE” - Francisco ob-
servou que “a experiência 
deste encontro não pode fi car 
trancafi ada na vida de vocês 
ou no pequeno grupo da 
paróquia, do movimento, da 
comunidade de vocês. Seria 
como cortar o oxigênio a uma 
chama que arde”. “A fé - disse 
o Papa - é uma chama que se 
faz tanto mais viva quanto 
mais é partilhada, transmi-
tida, para que todos possam 
conhecer, amar e professar 
que Jesus Cristo é o Senhor 
da vida e da história”. 

O Papa ressaltou que 
“partilhar a experiência da 
fé, testemunhar a fé, anun-
ciar o Evangelho é o mandato 
que o Senhor confi a a toda a 
Igreja, também a você”: “É 
uma ordem, sim; mas não 
nasce da vontade de domínio 
ou de poder, nasce da força 
do amor, do fato que Jesus 
foi quem veio primeiro para 
junto de nós e nos deu não 
somente um pouco de Si, mas 
se deu por inteiro, deu a sua 
vida para nos salvar e mos-
trar o amor e a misericórdia 
de Deus. Jesus não nos trata 
como escravos, mas como 
homens livres, amigos, como 
irmãos; e não somente nos 
envia, mas nos acompanha, 

está sempre junto de nós 
nesta missão de amor”.

- “Não tenham medo de 
ir e levar Cristo para todos 
os ambientes, até as perife-
rias existenciais, incluindo 
quem parece mais distante, 
mais indiferente. O Senhor 
procura a todos, quer que 
todos sintam o calor da sua 
misericórdia e do seu amor”, 
exortou.

“De forma especial – sa-
lientou - queria que este 
mandato de Cristo –‘Ide’ - 
ressoasse em vocês, jovens 
da Igreja na América Latina, 
comprometidos com a Mis-
são Continental promovida 
pelos Bispos. O Brasil, a 
América Latina, o mundo 
precisam de Cristo! Este 
continente recebeu o anúncio 
do Evangelho, que marcou 
o seu caminho e produziu 
muito fruto”. “O Evangelho é 
para todos, não apenas para 
alguns”, disse Francisco, pois 
seu anúncio não tem frontei-
ras nem limites. 

E acrescentou: “Agora 
este anúncio é confi ado tam-
bém a vocês, para que ressoe 
com uma força renovada. A 
Igreja precisa de vocês, do 
entusiasmo, da criatividade 
e da alegria que lhes caracte-
rizam! Um grande apóstolo 
do Brasil, o Bem-aventurado 
José de Anchieta, partiu em 
missão quando tinha apenas 
dezenove anos! Sabem qual 
é o melhor instrumento para 
evangelizar os jovens? Outro 
jovem! Este é o caminho a ser 
percorrido”.

SEM MEDO - O Santo 
Padre explicou: “Quando 
vamos anunciar Cristo, Ele 
mesmo vai à nossa frente e 
nos guia. Ao enviar os seus 
discípulos em missão, Jesus 
prometeu: «Eu estou com 
vocês todos os dias» (Mt 
28,20). E isto é verdade tam-
bém para nós! Jesus não nos 
deixa sozinhos. Sempre nos 
acompanha! 

O Papa enfatizou que os 
missionários são enviados 
em grupo, e que os jovens 
devem sentir “a companhia 
de toda a Igreja e também a 
comunhão dos santos nesta 
missão”:

“Jesus não chamou os 
Apóstolos para viver iso-
lados, chamou-lhes para 
que formassem um grupo, 
uma comunidade. Queria 
dar uma palavra também a 
vocês, queridos sacerdotes, 
que concelebram comigo 
esta Eucaristia: vocês vie-
ram acompanhando os seus 
jovens, e é uma coisa bela 
partilhar esta experiência 
de fé! Mas esta é uma eta-
pa do caminho. Continuem 
acompanhando os jovens 
com generosidade e alegria, 
ajudem-nos a se comprome-
ter ativamente na Igreja; 
que eles nunca se sintam 
sozinhos”.

Neste ponto, Francisco 
agradeceu ‘de coração’, “às 
pastorais da juventude, aos 

movimentos e novas comu-
nidades que acompanham 
os jovens. Tão criativos e 
audazes!”.

SERVIR - “Para anunciar 
Jesus, Paulo fez-se «escravo 
de todos»”. “Evangelizar, 
afi rmou, signifi ca testemu-
nhar pessoalmente o amor de 
Deus; superar os nossos ego-
ísmos; servir, inclinando-nos 
para lavar os pés dos nossos 
irmãos, tal como fez Jesus”. 

Ao concluir, Francisco 
disse que seguindo as três pa-
lavras: ‘Ide’, ‘sem medo’, 
‘para servir’, os jovens 
experimentarão “que quem 
evangeliza é evangelizado, 
quem transmite a alegria da 
fé, recebe alegria”. E acres-
centou, que ao retornarem 
às suas casas, não devem ter 
medo “de ser generosos com 
Cristo, de testemunhar o seu 
Evangelho”:

“Levar o Evangelho é 
levar a força de Deus, para 
extirpar e destruir o mal e 
a violência; para devastar 
e derrubar as barreiras do 
egoísmo, da intolerância e 
do ódio; para construir um 
mundo novo. Jesus Cristo 
conta com vocês! A Igreja 
conta com vocês! O Papa 
conta com vocês! Que Maria, 
Mãe de Jesus e nossa Mãe, 
lhes acompanhe sempre 
com a sua ternura: «Ide e 
fazei discípulos entre todas 
as nações»”.

Concluo: foi uma expe-
riência grandiosa de Fé em 
Jesus Cristo e de amor com-
partilhado. Foi imensamente 
gratifi cante ter participado 
deste evento. Rezei por toda 
a Diocese nos momentos de 
oração silenciosa e de oração 
partilhada. Rezei por todas as 
paróquias. pelos sacerdotes, 
pelo Seminário São José, 
pelos Formadores, pelos se-
minaristas e vocacionados; 
pelas religiosas, em espe-
cial pelo Carmelo São José. 
Tive a alegria de telefonar às 
Religiosas do Carmelo, dire-
tamente da Praia de Copaca-
bana. Rezei pelas vocações 
ao sacerdócio, diaconato e à 
vida religiosa. 

Jesus nos ama! 
Vamos sem medo servir!

“Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28, 19)

“Eminentíssimo Se-
nhor Cardeal, Venerados 
irmãos no episcopado e 
no sacerdócio,Queridos 
irmãos e irmãs!

Quanta alegria me dá vir 
à casa da Mãe de cada brasi-
leiro, o Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida. No dia 
seguinte à minha eleição 
como Bispo de Roma fui 
visitar a Basílica de Santa 
Maria Maior, para confi ar 
a Nossa Senhora o meu 
ministério. Hoje, eu quis 
vir aqui para suplicar à 
Maria, nossa Mãe, o bom 
êxito da Jornada Mundial 
da Juventude e colocar aos 
seus pés a vida do povo 
latino-americano.

Queria dizer-lhes, pri-
meiramente, uma coisa. 
Neste Santuário, seis anos 
atrás, quando aqui se rea-
lizou a V Conferência Geral 
do Episcopado da América 
Latina e do Caribe, pude 
dar-me conta pessoalmente 
de um fato belíssimo: ver 
como os Bispos – que tra-
balharam sobre o tema do 
encontro com Cristo, dis-
cipulado e missão – eram 
animados, acompanhados 
e, em certo sentido, ins-
pirados pelos milhares de 
peregrinos que vinham dia-
riamente confi ar a sua vida 
a Nossa Senhora: aquela 
Conferência foi um grande 
momento de vida de Igreja. 
E, de fato, pode-se dizer que 
o Documento de Apare-
cida nasceu justamente 
deste encontro entre os 
trabalhos dos Pastores 
e a fé simples dos ro-
meiros, sob a proteção 
maternal de Maria. A 
Igreja, quando busca Cris-
to, bate sempre à casa da 
Mãe e pede: “Mostrai-nos 
Jesus”. É de Maria que se 
aprende o verdadeiro disci-
pulado. E, por isso, a Igreja 
sai em missão sempre na 
esteira de Maria.

Assim, de cara à Jornada 
Mundial da Juventude que 
me trouxe até o Brasil, tam-
bém eu venho hoje bater à 
porta da casa de Maria, que 
amou e educou Jesus, para 
que ajude a todos nós, os 
Pastores do Povo de Deus, 
aos pais e aos educadores, 
a transmitir aos nossos 
jovens os valores que farão 
deles construtores de um 
País e de um mundo mais 
justo, solidário e fraterno. 
Para tal, gostaria de chamar 
à atenção para três simples 
posturas, três simples pos-
turas: Conservar a esperan-
ça; deixar-se surpreender 
por Deus; viver na alegria.

1. Conservar a espe-
rança. A segunda leitura da 
Missa apresenta uma cena 
dramática: uma mulher – 
figura de Maria e da Igreja 
– sendo perseguida por um 
Dragão – o diabo - que quer 
lhe devorar o filho. A cena, 
porém, não é de morte, mas de 
vida, porque Deus intervém 
e coloca o fi lho a salvo (cfr. 
Ap 12,13a.15-16a). Quantas 
difi culdades na vida de cada 
um, no nosso povo, nas nossas 
comunidades, mas, por maio-
res que possam parecer, Deus 
nunca deixa que sejamos 
submergidos. Frente ao de-
sânimo que poderia aparecer 

na vida, em quem trabalha na 
evangelização ou em quem se 
esforça por viver a fé como pai 
e mãe de família, quero dizer 
com força: Tenham sempre 
no coração esta certeza! Deus 
caminha a seu lado, nunca 
lhes deixa desamparados! 
Nunca percamos a esperança! 
Nunca deixemos que ela se 
apague nos nossos corações! 
O “dragão”, o mal, faz-se 
presente na nossa histó-
ria, mas ele não é o mais 
forte. Deus é o mais forte, 
e Deus é a nossa esperan-
ça! É verdade que hoje, mais 
ou menos todas as pessoas, 
e também os nossos jovens, 
experimentam o fascínio de 
tantos ídolos que se colocam 
no lugar de Deus e parecem 
dar esperança: o dinheiro, o 
poder, o sucesso, o prazer. Fre-
quentemente, uma sensação 
de solidão e de vazio entra no 
coração de muitos e conduz à 
busca de compensações, des-
tes ídolos passageiros. 

Queridos irmãos e ir-
mãs, sejamos luzeiros de 
esperança! Tenhamos uma 
visão positiva sobre a reali-
dade. Encorajemos a gene-
rosidade que caracteriza os 
jovens, acompanhando-lhes 
no processo de se tornarem 
protagonistas da construção 
de um mundo melhor: eles 
são um motor potente para 
a Igreja e para a sociedade. 
Eles não precisam só de 
coisas, precisam sobretudo 
que lhes sejam propostos 
aqueles valores imateriais 
que são o coração espiritual 
de um povo, a memória de 
um povo. Neste Santuário, 
que faz parte da memória do 
Brasil, podemos quase que 
apalpá-los: espiritualidade, 
generosidade, solidariedade, 
perseverança, fraternidade, 
alegria; trata-se de valores 
que encontram a sua raiz 
mais profunda na fé cristã.

2. A segunda postu-
ra: Deixar-se surpre-
ender por Deus. Quem é 
homem e mulher de espe-
rança – a grande esperança 
que a fé nos dá – sabe que, 
mesmo em meio às difi-
culdades, Deus atua e nos 
surpreende. A história deste 
Santuário serve de exem-
plo: três pescadores, depois 
de um dia sem conseguir 
apanhar peixes, nas águas 
do Rio Parnaíba, encon-
tram algo inesperado: uma 
imagem de Nossa Senhora 
da Conceição. Quem po-
deria imaginar que o lugar 
de uma pesca infrutífera, 
tornar-se-ia o lugar onde 
todos os brasileiros po-
dem se sentir fi lhos de uma 
mesma Mãe? Deus sempre 
surpreende, como o vinho 
novo, no Evangelho que 
ouvimos. Deus sempre nos 
reserva o melhor. Mas pede 
que nos deixemos surpre-
ender pelo seu amor, que 
acolhamos as suas surpre-
sas. Confi emos em Deus! 
Longe d’Ele, o vinho 
da alegria, o vinho da 
esperança, se esgota. 
Se nos aproximamos d’Ele, 
se permanecemos com Ele, 
aquilo que parece água fria, 
aquilo que é dificuldade, 
aquilo que é pecado, se 
transforma em vinho novo 
de amizade com Ele.

3. A terceira postura: 
Viver na alegria. Queridos 
amigos, se caminhamos na 
esperança, deixando-nos 
surpreender pelo vinho novo 
que Jesus nos oferece, há 
alegria no nosso coração e 
não podemos deixar de ser 
testemunhas dessa alegria. 
O cristão é alegre, nun-
ca está triste. Deus nos 
acompanha. Temos uma 
Mãe que sempre intercede 
pela vida dos seus fi lhos, por 
nós, como a rainha Ester na 
primeira leitura (cf. Est 5, 3). 
Jesus nos mostrou que a face 
de Deus é a de um Pai que 
nos ama. O pecado e a morte 
foram derrotados. O cristão 
não pode ser pessimista! Não 
pode ter uma cara de quem 
parece num constante estado 
de luto. Se estivermos ver-
dadeiramente enamora-

dos de Cristo e sentirmos 
o quanto Ele nos ama, o 
nosso coração se “incen-
diará” de tal alegria que 
contagiará quem estiver 
ao nosso lado. Como dizia 
Bento XVI, aqui neste Santu-
ário: «O discípulo sabe que 
sem Cristo não há luz, não 
há esperança, não há amor, 
não há futuro” (Discurso 
inaugural da Conferência 
de Aparecida [13 de maio de 
2007]: Insegnamenti III/1 
[2007], 861).

Queridos amigos, viemos 
bater à porta da casa de Ma-
ria. Ela abriu-nos, fez-nos en-
trar e nos aponta o seu Filho. 
Agora Ela nos pede: «Fazei o 
que Ele vos disser» (Jo 2,5). 
Sim, Mãe, nos comprome-
temos a fazer o que Jesus 
nos disser! E o faremos com 
esperança, confiantes nas 

surpresas de Deus e cheios 
de alegria. Assim seja.

http://www.vatican.va/
holy_father/francesco/ho-

news.va/facebook

Valdey Araujo/ Pas. Familiar  Guarujá

Papa Francisco saúda os milhares de fi éis que participa-
ram da missa do lado de fora da Basílica. Só foi permitido 
o acesso a 15 mil fi éis no interior

milies/2013/documents/
papa-francesco_20130724_
gmg-omelia-aparecida_
po.html

“Não tenham medo 
de ir e levar Cristo 
para todos os am-
bientes, até as peri-
ferias existenciais, 
incluindo quem 
parece mais distan-
te, mais indiferente. 
O Senhor procura a 
todos, quer que to-
dos sintam o calor 
da sua misericór-
dia e do seu amor” 
(Papa Francisco)
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Segunda-feira
1. São Francisco de Assis/ Cuba-
tão – 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora (Par. 
S. Antonio)/Praia Grande – 20h
3. N.S. Aparecida/Santos – 20h 
(última 2ª-f)
4. Com. Santa Clara (Pro-Par. São 
Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu- Temporaria-
mente na Capela Jesus Ressucita-
do/ Cubatão – 20h
6. Sagrada Família/Santos - 20h 
7. Capela S. Antonio (Par. N.S. 
Fátima - Guarujá) - 19h30
8. Capela S. Judas (Par. N. S. das 
Graças - Guarujá) - 19h30 - 1ª 
2ª-f.
9. Par. N. Sra. Auxiliadora /São 
Vicente - 20h. 
10. Cap. S. Pedro e S. Paulo (Par. 
S. Judas Tadeu -Cubatão) - 20h.
11 - N. Sra. das Graças/Vicente 
de Carvalho - 2ª-f após a missa 
das 19h30
12 - N. Sra. do Rosário de Pompéia 
- 20h - 2ª segunda-feira.
Terça-feira
13. Cap. S. Antonio (Par. N.S. 
Graças/PG - 19h)
14. Matriz de S.Antônio/PG-20h.
15 - Reitoria de N. Sra. do Am-

paro - toda terça-feira às 20h30.
16. S. José Operário/Peruíbe - 

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

QUAL É A DÚVIDA?

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

Batismo de filhos 
de mãe solteira

Todo domingo, às 10h, a Santa Cecília 
TV retransmite missas gravadas nas 
paróquias da Diocese. Veja a pro-
gramação das missas de agosto. Os 
horários abaixo referem-se ao horário 
da gravação das missas nas paróquias:

4 - N. Sra. da Lapa - Cubatão - 8h
10 - Igreja Santa Bakhita -18h - 

Santos
17 - Igreja Santo Expedito - 19 

horas - Praia Grande
25 - 7h30 - Santa Rosa de Lima - 

Guarujá
 A Santa Missa é transmitida pelos 

seguintes canais da Santa Cecília TV: 
51 UHF Litoral Sul, 52 UHF, 13 NET.

 Palavra viva
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

             01 Mt 13,47-53 02 Mt 13,54-58 03 Mt 14,1-12 

Dom - 04 1ª Leitura - Eclo 1,2; 2,21-23 2ª Leitura - Cl 3,1-5.9-11 Evangelho - Lc 12,13-21 

05 Mt 14,22-36 06 Lc 9,28b-36 07 Mt 15,21-28 08 Mt 16,13-23 09 Mt 16,24-28 10 Jo 12,24-26 

Dom - 11 1ª Leitura - Sb 18,6-9 2ª Leitura - Hb 11,1-2.8-19 Evangelho - Lc 12,32-48 

12 Mt 17,22-27 13 Mt 18,1-5.10.12-14 14 Mt 18,15-20 15 Mt 18,21-19,1 16 Mt 19,3-12 17 Mt 19,13-15 

Dom - 18 1ª Leitura - Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab 2ª Leitura - 1Cor 15,20-26.28 Evangelho - Lc 1,39-56 

19 Mt 19,16-22 20 Mt 19,23-30 21 Mt 20,1-16a 22 Lc 1,26-38 23 Mt 13,44-46 24 Jo 1,45-51 

Dom - 25 1ª Leitura - Is 66,18-21 2ª Leitura - Hb 12,5-7.11-13 Evangelho - Lc 13,22-30 

26 Mt 23,13-22 27 Mt 23,23-26 28 Mt 23,27-32 28 Mc 6,17-29 30 Mt 25,1-13  31 Mt 25,14-30
Fonte: Agenda Litúrgica 2013 - Apostolado Litúrgico e www.cnbb.org.br/liturgia

Liturgia - agosto
Datas Importantes:

1 - Afonso de Ligório, bispo e mestre - séc 18
4 - 18º DOMINGO - TEMPO COMUM
      João Maria Vianney, padre humilde e dedicado, 
França, sec 19.
      Dia do presbítero
5 - Nossa Senhora das Neves
6 - Transfiguração do Senhor
      Bom Jesus da Lapa e Senhor do Bom Fim
      [A primeira bomba atômica destrói Hiroshima, Japão, 
oitenta mil vítimas, 1945]
8 - Domingos - pregador, Itália, sec 13
9 - Tereza Benedita da Cruz, filósofa judia e monja cristã mártir 
em Aushwits, Polônia, 1942
    [Segunda bomba atômica destrói Nazaki, Japão, 1945]
10 - Lourenço, diácono dos pobres, mártir, Roma, sec 3
11 - 19º DOM - TEMPO COMUM
        Clara de Assis consagrada ao Senhor, Itália, sec 13
14 - Maximiliano Maria Kolbe, mártir nos campos de 
concentração, Polônia, 1941

15 - Nossa Senhora. da Glória
18 - DOM DA ASSUNÇÃO  de Maria
20 - Bernardo, monge, teólogo e poeta, França, sec 11
21 - Pio X, papa dedicado à renovação litúrgica.
22 -  Nossa Senhora Rainha
23 - Rosa de Lima, jovem leiga consagrada ao Senhor, 
Peru, sec 17.
24 - Bartolomeu, apóstolo
25 - DOM - 21º TEMPO COMUM 
       Dia dos catequistas e servidores das comunidades
27 - Mônica, dedicada à conversão do marido e do filho 
Agostinho, África, sec 4
      [Helder Câmara, o ‘Dom’ da paz e da Justiça, Recife, 1999]
28 - Agostinho, bispo e mestre, Hipona, África, sec 5
29 - Martírio de João Batista
       [Dia nacional de combate ao fumo]
30 - [moradores da favela de Vigário Geral, RJ - 21 
mortos, 1993]
31 - [Leônidas Proaño, bispo do povo indígena, Equador, 1988

Terço
dos Homens

Confi ra a agenda do Terço 
dos Homens nas paróquias 

da Diocese de Santos

Santos recebe encontro estadual 
da Pastoral da Sobriedade

Inscrição para o ECC da 
Paróquia Coração de Maria

Estão abertas as incri-
ções para o encontro da 
primeira etapa do ECC da 
paróquia Imaculado Cora-
ção de Maria, em Santos. 

O encontro acontece 
na Paróquia nos dias 27, 
28 e 29 de setembro e os 
interessados devem fazer 
a inscrição sem necessi-
dade de pagar taxa.

As fi chas estão dispo-
níveis na secretaria paro-
quial (Av. Ana Costa, 74.  
3224-8302), ou com os 
casais do ECC que esta-

rão realizando a inscrição 
após as missas dominicais, 
às 17h e 19h, ou ainda 
entrar em contato com o 
casal Arminda e Lucilo 
Paloni pelo telefone 3224-
9597.

O Centro de Estudos 
Bíblicos (CEBI) de Santos 
está com inscrições aber-
tas para o curso “Maria 
Madaliena discípula ama-
da e escritos apócrifos”, a 
ser realizado de agosto a 
novembro, com duração 
de 8 encontros.

O objetivo é estudar a 
vida, testemunho e escri-
tos de Míriam de Mágdala 
como Discípula Amada e 
precursora do seguimento 
de Jesus de Nazaré. Os es-
tudos serão feitos através 
de leitura e refl exão parti-
lhada em grupo de textos 
sobre a vida de Míriam de 
Mágdala e seu evangelho 
apócrifo. Destinado a to-
dos, com idade mínima 
15 anos.

Datas 
Agosto: dias 12 e 26

Diante da colocação 
do Papa Francisco sobre o 
batismo de fi lhos de mães 
solteiras, que ele diz que 
não se pode negar, F. da 
Paróquia São Paulo Após-
tolo, pergunta: “Como 
fi camos?”.

Se nós acompanhamos 
a pastoral de nossa Dio-
cese de Santos, principal-
mente depois do Sínodo 
Diocesano e das Orienta-
ções de nosso Plano Dio-
cesano de Pastoral, per-
cebemos que aqui também 
não se nega este Batismo. 
A mulher, muitas vezes 
uma menina-moça, que 
teve a coragem de ir contra 
as “novidades” do aborto, 
merece ser recebida, aco-
lhida e orientada. Ela disse 
um “sim” à vida, quando 
a sociedade manda ma-
tar. Um erro não justifi -
ca outro erro e exclusão 
da Comunidade. Quando 
estas mães chegam às 
nossas secretarias, não 
é a Secretária Paroquial 
que resolve estes assuntos. 
Gentilmente ela deve ser 
conduzida ao Pároco, pois 
este pode ser o primeiro 
encontro com um padre 
em sua vida. A acolhida 
paternal do sacerdote já 
quebra milhões de precon-
ceitos. O sacerdote, pai da 
grande família paroquial, 
saberá orientar. Muitas 
vezes este batizado precisa 
ser adiado, nunca negado.

Acontece que muitas 
mães nem foram bati-
zadas, não receberam o 
Sacramento da Eucaristia 
e não tem contato com a 
Igreja. Muitas vezes ela 
mora com o pai da criança 
(nestes casos se conversa 
com os dois, pois existe 
também um pai solteiro). 
Algumas vezes se pode 
encaminhar para o Sacra-
mento do Matrimônio, 
pois há condições para 
isso (são livres, são bati-
zados, se amam, querem 
permanecer juntos para 
sempre). Cada caso é um 
caso. Não se generaliza. 
Outras vezes as pessoas 
escolhidas para serem 
padrinhos também vivem 
situações irregulares, não 
são católicos, não vivem 
a fé. Quer-se ter uma cer-
teza relativa (absoluta só 
Deus) de que esta criança 
será educada na fé.

A jovem mãe já rece-
beu muitos ‘nãos’ na vida. 
A Igreja deve ser um ‘sim’ 
para ela e para o filho 
que traz nos braços. Não 
se pode simplesmente 
batizar. É apenas um der-
ramar água, pois nada vai 
mudar na vida da mãe e a 
criança será educada sem 
conhecer o tesouro que 

recebeu.
Não se pode tratar mal. 

Ela já foi maltratada, e 
muito. Quantas foram 
expulsas de casa em nome 
de uma moral que castiga 
e não salva? Muitas foram 
enganadas pelas falsas 
promessas de casamento 
por parte de um rapaz 
que, ao saber da gravidez, 
muda de cidade. Para cada 
caso há uma solução. Não 
se pode fechar a porta 
com o “não” e não se pode 
abrir a porta dando  um 
“sim” como a simples rea-
lização de uma solução do 
momento.

É necessário o diálogo. 
Quanto aos padrinhos, 
via de regra, se pede que 
sejam maiores de 16 anos, 
tenham recebido os Sa-
cramentos da Eucaristia e 
Confi rmação, e vivam de 
acordo com o compromis-
so que irão assumir. Mes-
mo quando os padrinhos 
são casados, não basta 
apenas o documento do 
casamento. É preciso uma 
vida de participação na 
Igreja. Ninguém dá o que 
não tem. E ser padrinhos 
não é apenas dar pre-
sentes, mas acompanhar 
ao longo da vida, princi-
palmente nos momentos 
mais difíceis. É isto que 
eles prometem, diante de 
Deus, na hora do Batismo. 
É Deus quem irá cobrar 
isso depois.

Por isso que se afi rma 
que o pároco é que deve 
conversar com estas mães 
que buscam o Batismo 
para os filhos. Se gasta 
tempo, é verdade, pois são 
muitos os casos. Uma ove-
lha conduzida ao rebanho 
é a alegria do pastor.

Também não se pode 
dizer a estas mães que 
procurem a Igreja que 
facilita estas coisas. Lá ela 
será apenas mais alguém. 
Na Paróquia de origem ela 
será conhecida, acolhida 
e acompanhada. Isto se 
chama PASTORAL DA 
ACOLHIDA E PASTORAL 
DO BATISMO.

Foi isso que o Papa 
Francisco disse, pois é 
isso que a Igreja, Mãe e 
Mestra, ensina. Não se 
pode ficar apenas com 
uma frase solta sem o con-
texto que a mesma traz. 
Por isso, leigos e leigos do 
Povo de Deus, bem como 
Secretárias Paroquiais, 
que são o cartão de visita 
da Igreja, fi quem atentos 
para a Caridade, que é a 
Lei Maior, sem esquecer 
bem comum. 

Não nos compete jul-
gar nem incentivar o que 
acontece, mas acolher 
para evangelizar.

“A jovem mãe já recebeu 
muitos ‘nãos’ na vida. A Igre-
ja deve ser um ‘sim’ para ela e 
para o fi lho que traz nos bra-

ços.” (Pe. Caetano Rizzi)

Santos recebe entre os 
dias 23 e 25 de agosto, o 
9º Encontro Estadual da 
Pastoral da Sobriedade,  
no Centro de Formação do 
Apostolado de Santos- Ce-
fas. Do evento participam 
agentes da Pastoral, tera-
peutas e profi ssionais da 
Saúde que atuam na área 
de dependência química.

Este encontro acontece 
todos os anos, em diferen-
tes dioceses do estado. A 
coordenação diocesana 
da Pastoral da Sobriedade 
buscou o apoio da Prefei-
tura Municipal de Santos 
que, entre outros servi-
ços, oferece segurança e 
alojamento para os parti-
cipantes que não poderão 
se hospedar no Cefas. A 
expectativa é de que par-
ticipem 180 pessoas. 

As palestras terão 
como tema central a “pre-
venção da nova estrutu-
ra de família”. “Vamos 
discutir como podemos 
trabalhar a prevenção de 
álcool e outras drogas den-
tro da estrutura familiar 
que têm se formado, di-
ferente da convencional. 
Mas, sobretudo, o objetivo 
deste encontro é reunir os 
agentes do Estado de São 
Paulo para podermos fazer 
uma partilha de como tem 
sido nosso trabalho, trocar 
experiências e verificar 
o que está bom e o que 
precisa melhorar”, explica 
o coordenador diocesano 
da Pastoral da Sobriedade, 
Carlos Alberto Bugadon 
Pimenta. Também será 
feita a eleição de qual ci-
dade receberá o próximo 
encontro e em qual se 
realizará o retiro da Pas-
toral da Sobriedade que 
acontece todos os anos. 

O bispo diocesano, 
Dom Jacyr Francisco 
Braido estará presente no 

evento, assim como o Bis-
po de Lins e coordenador 
nacional da Pastoral da 
Sobriedade, Dom Irineu 
Danelon, e o vice-prefeito 
de Santos, Eustázio Alves 
Pereira Filho.

Informações sobre 
inscrições para agentes 
e profissionais da área 
de dependência química 
podem ser obtidos pelo 
endereço eletrônico www.
sobriedadesantossp.com.
br. Elas podem ser feitas 
até o dia 9 de agosto.

Os trabalhos voltados 
para a recuperação de 
dependentes químicos 
teve início na Igreja Ca-
tólica no Brasil em 1998, 
mas instituiu-se como 
Pastoral da Sobriedade 
em 2001, como uma ação 
concreta da Campanha 
da Fraternidade daquele 
ano que tinha como tema 
“Vida sim, drogas não.” A 
iniciativa foi do Bispo de 
Lins, Dom Irineu Danelon, 
de quem dois sobrinhos 
haviam falecido em função 
do vício em drogas.

Em Santos, o primeiro 
curso para formação de 
agentes foi em 2001 e no 
ano seguinte começaram 
os trabalhos nas igrejas. 

Atualmente, o trabalho da 
Pastoral é realizado em oito 
paróquias.

Pastoral em Santos
Quem deseja participar 

dos grupos de autoajuda 
pode entrar em contato 
com as paróquias, que fará 
o devido encaminhamento. 
Como não tem nenhuma 
formação prevista, aque-
les que desejam conhecer 
o trabalho e atuar como 
agente podem frequentar 
as reuniões do grupo para 
ir aprendendo.

Veja paróquias da BS 
que possuem grupos da 
Pastoral da Sobriedade:

Santos
Paróquia Nossa Senhora 

do Carmo – 3261-2793.
Paróquia Santa Marga-

rida Maria- 3203-2940.
Paróquia São Paulo 

Apóstolo- 3225-5073.
Paróquia São João Ba-

tista- 3258-6464.
São Vicente
Paróquia São Vicente 

Mártir- 3468-2658.
Guarujá
Paróquia Santa Rosa de 

Lima- 3358-1920.
Paróquia Senhor Bom 

Jesus- 3355-1887 (Comu-
nidade São João Batista).

Curso do CEBI sobre Maria Madalena
Setembro: dias 9 e 23
Outubro: dias 14 e 28
Novembro: dias 11 e 25
HORÁRIO: segundas-

feiras, das 20h às 21h45.
LOCAL: Rua Visconti, 

casa 6 (ao lado da Igreja 
Santo Antonio do Embaré 
– Santos).

INÍCIO: 12 de agosto 
de 2013

Mais informações:  
(13) 3286-4222 (c/ Nor-
berto) e  9742-4863 (c/
Tania)

O CEBI (Centro de Es-
tudos Bíblicos) é uma as-
sociação ecumênica sem 
fins lucrativos, formada 
por mulheres e homens 
de diversas denomina-
ções cristãs, reunidos pelo 
propósito de captar e for-
talecer a leitura da Bíblia 
para que, junto com Jesus, 

possamos orar: "Pai, eu te 
agradeço porque escondes-
te essas coisas dos sábios e 
entendidos e as revelaste 
aos pequenos. Sim, Pai, as-
sim foi do teu agrado!" (Mt 
11,25). Leitura essa a partir 
da realidade e em defesa da 
vida, constituindo-se em 
um novo método, que fi cou 
conhecido como "Leitura 
Popular da Bíblia", alicer-
çado no triângulo Realidade 
- Bíblia - Comunidade.

 O CEBI-Santos faz parte 
do Regional Grande São 
Paulo do CEBI e busca 
contribuir para essa refl e-
xão, não só na cidade de 
Santos, como nas demais 
da Baixada Santista. É um 
grupo de estudo, refl exão 
bíblica e assessoria, com 
reuniões abertas a todas e 
todos interessados.

Encontros de formação da Pastoral da Saúde
A Pastoral da Saúde da 

Diocese de Santos promo-
ve encontros de  atualiza-
ção de seus agentes neste 
mês de agosto nos dias 7, 
14 e 21, na sede da Pasto-
ral, Igreja Santa Cruz, na 
Vila Mathias, em Santos.

Festa do Monte Ser-
rat - Como já é tradi-
cional, a festa de Nossa 
Senhora do Monte Serrat 
recebe a participação de 
diversas paróquias, pas-
torais, movimentos e co-
légios católicos durante a 

novena (25/8 a 7/9).
A Pastoral da Saúde 

assume a missa do dia 2 de 
setembro, às 16 horas, na 
Catedral. 

Todos estão convidados!
Mais informações - Igre-

ja SantaCruz - 3232-9410.
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Bispo Diocesano: 
D. Jacyr Francisco Braido, CS
Horário: 3ª e 6ª-feira - 15h às 17h30 
- Agendar horário 

Vigário Geral: 
Pe. Elcio Antonio Ramos

Horario: 6ª-feira - 15h às 17h
Chanceler do Bispado:  

Diác. João Batista Barbosa Bueno
- 3ªs e 6ªs - 14h30 às 16h30

Vigário Judicial:  
Pe. Caetano Rizzi

Horário: 3ª e 6ª - 14h às 16h
Arquivo Diocesano:

rute.formoso@curiadesantos.com.
br / certidoes@curiadesantos.
com.br
2ª a 6ª - das 8h30 às 12h; 14h às 18h

Ecônomo Diocesano:
Pe. José Raimundo da Silva
4ª-feira - das 15h  às 17h

Coordenador Diocesano  
de Pastoral: 
Pe. Francisco José Greco
Horário: 3ª e 6ª - 14h30 às 16h30

Coordenador Diocesano  
das Pastorais Sociais:
Pe. Valdeci João dos Santos
- 3ª - 14h30 às 16h30

Horário de atendimento da Cúria:
De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 12h; 

e das 14h às 18h.
Centro Diocesano de 

Pastoral Pe. Lúcio Floro:
Horário: De 2ª a 6ª, das 8h30 às
12h; das 14h às 18h. 
Telefax: (13)3224-3170/3228-8882

Assessoria de Comunicação: 
De 2ª a 6ª, das 8h30 às 18h. 
Telefax: (13)3228-8881 

Cúria DiocesanaATENDIMENTO

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

diocese@curiadesantos.com.br

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

“Rezem por mim”- Algumas palavras sobre o Papa Francisco

COMUNICADO
CDP 012/2013
Prezados Srs. Presbí-

teros e Diáconos.
Conforme disposto no 

calendário 2013, a Dioce-
se de Santos realizará na 
quarta-feira dia 07 (sete) 
de agosto a ROMARIA 
DIOCESANA A APARE-
CIDA.

Como de costume o 
senhor Bispo Dom Jacyr 
Francisco Braido, CS pre-
sidirá a Santa Missa no 
Santuário às 9 horas. Os 
senhores Presbíteros e 
Diáconos levar túnica 
e estola verde.

OBS: PEÇO A GEN-
TILEZA QUE COMU-
N I Q U E M  A  Q U A N -

7/8 - Romaria Diocesana a Aparecida

TIDADE DE ONIBUS 
D A S  R E S P E C T I V A S 
PARÓQUIAS E SACER-
DOTES NO CENTRO 
DIOCESANO DE PAS-
TORAL.

Saudações em Cristo, 
Pastor e Mestre.

Dom Jacyr Fran-
cisco Braido,  CS/
Bispo Diocesano; Pe. 
Francisco José Greco/
Coordenador Diocesa-
no de Pastoral.

Santos, 18 de Junho 
de 2.013

(P.S.: Até o fechamen-
to desta Edição (31/7) 
havia a confi rmação de 62 
ônibus, 45 padres, 10 diá-
conos e 14 seminaristas.)

Pe. Ricardo de Barros 
Marques -  Padre da Diocese 

de Santos, Doutorando em 
Direito Canônico na Pontifícia 

Universidade Lateranense, 
em Roma.

Foi numa noite fria e chu-
vosa de 13 de março deste ano 
que recebemos, na Praça de 
São Pedro, a tão esperada 
notícia após a abertura do 
conclave: “Habemus papam”. 
Éramos uma multidão de 
fi éis com rosários e celulares 
nas mãos. A nossa expecta-
tiva para saber quem era o 
novo Papa logo deu lugar à 
surpresa pelo anúncio de um 
nome inesperado: Jorge Ber-
goglio, o cardeal argentino de 
Buenos Aires, e que escolhera 
para si o nome de Francisco, 
com referência ao santo hu-
milde da cidade de Assis. De 
minha parte, a oportunidade 
de estar em Roma por conta 
do doutorado possibilitou-
me participar de uma das 
maiores aulas de eclesiologia 
de nossos tempos: assistir 
o anúncio da demissão do 
grande Papa teólogo Bento 
XVI, o conclave e a eleição 
do primeiro Papa latino-
americano. O novo Papa que 
se apresentava no balcão da 
basílica tinha uma expressão 
serena e logo criou empatia 
com a multidão ao nos saudar 
com um “buona sera”. Antes 
da tradicional bênção pediu-
nos que “rezássemos por ele". 
Nos dias subsequentes pare-
cia que uma única pergunta 
estava contida nos pensa-
mentos dos fi éis em geral, dos 
repórteres e dos vaticanistas: 
quem é esse Papa que pede 
tanto para que rezemos por 
ele? À busca de uma ou mais 
respostas as nossas atenções 
voltaram-se para os seus 
gestos e suas palavras.

Papa Francisco logo cati-
vou a muitas pessoas com sua 
simplicidade. Apresentou-
se espontaneamente como 
um Papa gentil, próximo, 
simpático, austero, humilde 
e devoto de Nossa Senhora. 
Respeitoso para com a pessoa 
do Papa emérito Bento XVI, 
tratou logo de lhe fazer uma 
visita. Suas atitudes, alguns 
disseram - e ainda dizem - 
se assemelhavam mais as 
de um pároco do que as de 
um Sumo Pontífi ce. O novo 
sucessor de Pedro “caiu logo 
na graça” dos italianos e dos 
peregrinos estrangeiros e, 
para a nossa surpresa, tam-
bém da imprensa. O que mais 
se destacou de seus gestos 

iniciais? O afeto e o sorriso 
que distribuiu, a atenção às 
pessoas, e a sua austeridade 
– essa última, como remédio 
que ele quer ver aplicado aos 
cardeais, bispos e padres, 
contra o carreirismo e o cle-
ricalismo. Surgiram muitas 
especulações sobre o Papa, 
alguns se encarregaram de 
dizer o que ele não havia dito. 
Penso que tanto quanto são 
as experiências de fé dentro 
da Igreja e a visão eclesial, 
tanto quanto foram e são as 
expectativas com relação ao 
Bispo de Roma.

A viagem ao Brasil, por 
causa da Jornada Mundial da 
Juventude, logo surgiu como 
um tema destacado porque 
essa seria a primeira de ní-
vel internacional que o Papa 
Francisco faria. Se a progra-
mação do evento havia sido 
enxugada porque havia sido 
pensada para o Papa Bento 
XVI, com o novo Papa, mais 
disposto e vigoroso, ela foi 
aumentada. De minha parte 
eu sabia que Francisco ga-
nharia a simpatia e o afeto 
dos jovens da Jornada e dos 
brasileiros em geral. 

Finalmente chegou a se-
mana de celebração da Jor-
nada Mundial da Juventude. 
O Papa desembarcou no 
Rio de Janeiro no dia 22 de 
julho. Não pude ir à capital 
carioca, porém, acompanhei 
o máximo que pude, pela 
internet ou pela televisão, a 
transmissão dos vários com-
promissos do sucessor de Pe-
dro. O evento foi um sucesso 
em termos de participação 
de fi éis, muitos deles jovens, 
cativados e encantados pelo 
“Papa dos pobres”, como 
alguns o chamam. 

Francisco distribui, de 
novo, acenos, sorrisos, abra-
ços e atenções. Não poderia 
faltar a atenção aos “descar-
tados” da sociedade. O Papa 
quis visitar uma favela e não 
uma daquelas “famosas”, 
uma desconhecida; sentiu-se 
feliz ao estar com os mora-
dores de Manguinhos. Quis 
também visitar um centro 
de recuperação para jovens 
dependentes de drogas. Em 
ambos os lugares o discurso 
de nosso pastor foi contun-
dente contra a exclusão e 
contra a cultura de morte. 

A visita ao Santuário de 
Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida foi incluída 
na agenda porque o Papa 
desejava ter um momento de 
devoção mariana e desejava 
rever o local onde foi celebra-
da a Conferência de Apareci-
da (2007) cujo Documento é 
citado por ele várias vezes.

Sejam nos seus discursos 
aos jovens, aos bispos, às 
autoridades políticas, se-
jam nas homilias e sermões 
durante a Jornada, seja na 
entrevista que ele concedeu 

aos repórteres durante o voo 
de retorno para Roma, Papa 
Francisco deixou mais claro 
o ‘para que’ ele foi escolhido 
pelos senhores cardeais.  

Penso que como Fran-
cisco de Assis, ele fará uma 
“reconstrução” da Igreja - 
podemos falar de “reforma”, 
sempre defendida por vários 
Papas segundo a tradição 
teológica – naquilo que o 
Espírito Santo o inspirar e 
como for necessário fazer, 
não como as nossas variadas 
expectativas requerem. Ele 
também já demonstrou que 
a Igreja deve intensifi car suas 
escolhas pastorais voltadas 
para os mais fragilizados da 
sociedade, como mãe e não 
como acusadora. Isso é um 
desafi o para alguns católicos. 
Disse que não quer uma Igre-
ja “principesca” (concluo isso 
porque ele disse aos núncios, 
em Roma, e a alguns Bispos 
da América Latina, no Rio, 
que se deve tolher a menta-
lidade de príncipes) e nem 
sequer uma ONG, como uma 
entidade caritativa. 

Porém, para a decepção 
de alguns, ele já demonstrou 
que não veio romper com 
os dogmas e o Catecismo 
da Igreja católica, haja vista 
como encorajou os jovens 
a serem revolucionários e 
defenderem o matrimônio, e 
como se posicionou contra a 
ordenação de mulheres. 

Enfi m, aquele que não se 
cansa de nos pedir orações 
recoloca no centro da mis-
são da Igreja o anúncio de 
Jesus Cristo, não um anúncio 
marcado pelo discurso libe-
ral tão pouco pelo discurso 
marxista.

Pe. Ricardo de Barros 
Marques

Diocese se prepara para  celebrar a Semana da Família

Arte sobre foto: Chico Surian/foto: News.va

Neste Mês Vocacional,  a 
Igreja dedica atenção especial 
à vocação da família com a 
celebração da Semana Nacio-
nal da Família, iniciando no 
segundo domingo, Dia dos 
Pais (11). O tema deste ano é “A 
Transmissão e Educação da Fé 
Cristã na Família”, e leva em 
consideração, especialmente, 
a responsabilidade dos pais 
nesta missão. A refl exão tam-
bém relembra o  “Ano da Fé”, 
instituído pelo Papa emérito, 
Bento XVI, a Campanha da 
Fraternidade e a Jornada 
Mundial da Juventude, reali-
zada no fi nal do mês de julho, 
no Rio de Janeiro.

Para ajudar na celebração 
da Semana e na refl exão so-
bre o tema, as paróquias já 
receberam o subsídio Hora 
da Família, organizado em 
encontros com subtemas: o 
papel dos pais; os desafios 
que se apresentam; os valores 
que permanecem; educação 
pela presença; a presença dos 
pais com fortaleza e docili-
dade; iniciação cristã, como 
educação para a felicidade 
e, por último, a elaboração 
de projeto de vida pessoal e 
familiar.

Nas celebrações propos-
tas, há sugestões para: dia 
das mães, dia dos pais, dia 
dos avós, ocasião de bodas 
e ocasiões para lembrar a 
necessidade da penitência e 
da reconciliação.
PROGRAMAÇÃO DIOCESANA 

Na Diocese de Santos, 
além da programação própria 

nas paróquias, são realiza-
das as sessões solenes nas 
Câmaras Municipais, como 
parte do calendário ofi ciais 
das cidades.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

10/8 - Sábado - 19h 
- Missa de Abertura Dio-
cesana da Semana Nacio-
nal da Família presidida 
por Dom Jacyr Francisco 
Braido e padres da Região.  
Local: Paróquia N. Senhora 
de Fátima e Santo Amaro - 
Centro - Guarujá.

11/08 – Domingo – 
Abertura da Semana da 
Família nas Paróquias 
(Dia dos Pais)

Eventos Paroquiais - 
de 2ª a 6ª feira - com Missas, 
Palestras, encontros.

12/8 -  2ª-f - 19h30 - 
Sessão Solene da Câma-
ra Municipal P. Grande 
-  Pça. Vereador Vital Muniz, 
01- Boqueirão Praia Grande.

13/8 - 3ª-f - 19h - Ses-
são Solene da Câmara 
Municipal Santos. Pça. 
Tenente Mauro Batista de 
Miranda - Santos - Vila Nova.

 14/8 - 4ª-f- 19h30  
Sessão Solene da Câma-
ra Municipal S. Vicente. 
Local: Centro de Convenção 
de São Vicente - Avenida 
Capitão Luís Pimenta, 811 - 
Parque Bitarú .

15/8 -  5ª-f - 19h30 - 
Sessão Solene da Câma-
ra Municipal Guarujá 
- Av. Leomil - 291 - Centro 
- Guarujá.

16/8 -   6ª-f - 19h -  Ses-

são Solene da Câmara 
Municipal Itanhaém - Lo-
cal: Espaço Cultural do Sua-
rão - Pç. N. Senhora do Sion, 
54 - Suarão - Itanhaém -SP.

19/8 -  Encerramento 
nas Paróquias.

21/8 - 4ª-f- Câmara de 
Cubatão

22/8 – 5ª-f - 19h - pela 
1ª vez Sessão Solene na 
Câmara de Peruíbe - Lo-
cal: Rua Nilo Soares Ferreira, 
37 – Centro. 

Orador Ofi cial na Sessão 
Solene nas Câmaras Dom 
Jacyr Francisco Braido.
PROGRAMAÇÃO PAROQUIAL 

Sag. Família - Santos
De 12 a 17/8 - Após a 

missa das 19h - louvor, pre-
gações e encontros dedicados 
à família. O encerramento 
acontece no dia 18/8, a partir 
das 8h, e durante todo dia 
haverá a Gincana da Família 
e a Festa do Milho. 

Pça. Dr. Bruno Barbosa, 
Jd. Castelo. Tel.: 3291- 1515.

N. S. Aparecida- SV
10/8 - 9ª Caminhada 

Missionária. 8h- Saída 
da Com. S. Pedro e S. Paulo 
(R. Cel. Júlio Maurício, 10. 
Pompeba).

11/8- Após a Missa das 
9h haverá confraternização 
em comemoração ao Dia 
dos Pais.

12/8- 18h- Terço das 
famílias.

15/8- 19h30- Terço dos 
Homens com as famílias.

16/8- Após a Missa das 
19h, encontro de formações 
de discípulos e missionários.

18/8- 18h30- Encerra-
mento da semana da fa-
mília.

End.: Praça Nossa Se-
nhora Aparecida, s/ nº, Vila 
Fátima. Tel.: 3464-7392.

N. S. Auxiliadora- SV
11/8- 19h- Missa com 

testemunho e bênção das 
famílias.

12/8- 19h- Missa e em 
seguida Terço dos homens 
com as famílias.

13/8- 19h- Misse e em 
seguida palestra da sobrie-
dade e bênção da água.

15/8- 19h- Procissão das 
luzes (Levar velas) e Missa 
de Louvor.

16/8- 19h- Missa e Adora-
ção ao Santíssimo e Bênção 
de objetos.

17/8- 17h- Missa da Saú-
de.

End.: Praça Brasília, 421, 
Parque das Bandeiras. 

Tel.: 3566-2119.

 Nascimento 
1- 1962- Pe. Eniroque 

Ballerini
5- 1966- Pe. Samuel 

Fonseca Torres,CS
6- 1942- Diác. João de 

Deus Neto
7- 1948- Pe. Caetano 

Rizzi
7- 1957- Pe. Luiz Carlos 

Passos
21- 1949- Diác. João Ba-

tista Barbosa Bueno
22-1959- Frei Rozântimo 

Antunes Costa, OFM
23- 1933- Pe. Jean-Clau-

de Pierre Griveau
24- 1973- Padre Alexan-

der Marques da Silva
25- 1954-Pe. Luiz Apareci-

do Tegami,SDB

Ordenação
2- 2008- Pe. Cláudio da 

Conceição
2- 2008- Pe. Isac Carneiro 

da Silva
7- 2004- Pe. José 

Raimundo da Silva
7- 2004- Pe. Valfran dos 

Santos
23- 2003- Pe. Wilhelm 

dos Santos Barbosa

PROGRAMAÇÃO 
PAROQUIAL

Perpétuo Socorro- 
São Vicente

10 a 17/8- Todos os 
dias, a partir das 20h pro-
gramação especial envol-
vendo as famílias.

18/8- 9h- Retiro das 
Famílias. Convites R$ 
5,00 incluindo almoço.

End.: R. Gilberto Este-
ves Martins, 711, Jd. Rio 
Branco. Tel.: 3576-0873

Nossa Senhora da 
Lapa - Cubatão

11/8- 19h- Missa de 
abertura da Semana da 
Família.

18/8- 19h – Missa de 
encerramento da Semana 
da Família.

End.: Av. Nove de 

Semana da Família
Abril, 1947, Centro. Tel.: 
3372-1181.

S. Paulo Apóstolo - 
Santos

 25/8- Feijoada para 
viagem. Retirar das 10h 
às 13h. Convite R$ 20,00.

Todo 3º domingo do 
mês, às 10h30, Missa com 
bênção para os motoci-
clistas. Em seguida, uma 
passeio de motocicletas 
pela Orla de Santos com 
o objetivo de promover a 
paz no trânsito.

São Jorge Mártir 
-  Santos

25/8- 12h- Feijoada da 
Família. 

Convites: R$ 20,00.
Praça Rubens Ferreira 

Martins, 41- 3236-3528.

Acesse:
facebook.com/

diocesedesantos

 “O novo Papa que se apresentava no balcão da basílica tinha uma expressão serena e logo 
criou empatia com a multidão ao nos saudar com um “buona sera”. Antes da tradicional 
bênção pediu-nos que “rezássemos por ele”.” 
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JMJ - O Brasil recebe o peregrino da pazDiocese de Santos na JMJ

Jackeline Silva - Paróquia Sto. Antonio-PG
“A JMJ já se foi e não é fácil resumi-la em simples pa-

lavras. Foram muitos aprendizados, muitas experiências, 
muita coisa boa... As palavras do Papa encheram-nos de 
força e o seu "IDE, SEM MEDO, SERVIR" representa 
qual é a nossa missão. Uma semana maravilhosa foi 
vivenciada e esta certamente trará muitos benefícios a 
todos nós.”

(Jackeline Silva - Na foto, com outros jovens da 
Praia Grande)

 

Cesar Neves - PJ - Paróquia N. Sra. da As-
sunção - Santos: “Cheguei do Rio. Que coisa linda ver 
muitos, muitos e muitos jovens reunidos! Participar 
deste momento nos faz reafi rmar a nossa fé ! Obrigado 
meu Deus por participar deste momento histórico. Ver 
o papa de pertinho! Não tem preço ! Louvado seja nosso 
Senhor Jesus Cristo!”

Elisângela Alves (Na casa da família, no Campo 
Grande, onde fi cou hospedada com mais 25 jovens de  
vários estados): “Acho que não da pra resumir a JMJ... 
Foi o evento mais importante pra mim, um evento his-
tórico pro Brasil e pra minha vida. Esse evento, sem dú-
vidas,  mexeu com a minha fé, me ensinou muitas coisas 
e, principalmente, me ensinou a fi car de pé. O que mais 
me marcou foi a união dos jovens, o amor mundial por 
Cristo... Foi comovente ver 4 milhões de jovens rezando 
pelo mundo, os trens lotados de jovens e todos rezando 
Terço ou louvando a Deus. Partiu Polônia 2016!”

- Segunda-feira  -  Chegada do Papa Francisco ao Brasil
- Visita à Presidente da República no Palácio Guanabara no  Rio de 
Janeiro

Dia 23/7 - Terça-feira
Compromissos privados do Papa.
Missa de abertura da JMJ na Praia de Copacabana presidida 
pelo Arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orani Termpesta.

Dia 24/7 - Quarta-feira
Veneração da Imagem de  N. Sra. no Santuário Nacional de Apare-
cida.      
Santa Missa na Basílica de Aparecida.
De volta ao Rio de Janeiro - Visita ao Hospital Francisco de Assis. 

Dia 25/7 - Quinta-feira
-Santa Missa privada na Residência do  Sumaré no Rio de 
Janeiro      
-Entrega das chaves da cidade ao Santo Padre e Bênção das 
bandeiras olímpicas no Palácio da Cidade no Rio de Janeiro
- Visita à Comunidade de Varginha em Manguinhos no Rio 
de Janeiro
- Festa de acolhida dos jovens na Praia de Copacabana no 
Rio de Janeiro

“Mas o que podemos fazer? «Bote fé». A cruz da Jornada Mundial 
da Juventude peregrinou através do Brasil inteiro com este apelo. 
«Bote fé»: o que signifi ca? Quando se prepara um bom prato e vê 
que falta o sal, você então "bota" o sal; falta o azeite, então «bota» o 
azeite... «Botar», ou seja, colocar, derramar. É assim também na nossa 
vida, queridos jovens: se queremos que ela tenha realmente sentido e 
plenitude, como vocês mesmos desejam e merecem, digo a cada um 
e a cada uma de vocês: «bote fé» e a vida terá um sabor novo, a vida 
terá uma bússola que indica a direção; «bote esperança» e todos os 
seus dias serão iluminados e o seu horizonte já não será escuro, mas 
luminoso; «bote amor» e a sua existência será como uma casa cons-
truída sobre a rocha, o seu caminho será alegre, porque encontrará 
muitos amigos que caminham com você. «Bote fé», «bote esperança», 
«bote amor»! Todos juntos: Bote fé, bote esperança, bote amor!”

(Mensagem de acolhida do Papa aos jovens - Praia de Copa-
cabana)

Celebração de envio dos jovens da S. Francisco de As-
sis/CB

Dia 22/7 

“Queridos amigos, viemos bater 
à porta da casa de Maria. Ela abriu-

nos, fez-nos entrar e nos aponta 
o seu Filho. Agora Ela nos pede: 
«Fazei o que Ele vos disser» (Jo 

2,5). Sim, Mãe, nos compromete-
mos a fazer o que Jesus nos dis-
ser! E o faremos com esperança, 

confi antes nas surpresas de Deus 
e cheios de alegria. Assim seja.”

(24/7 - Homilia da missa em 
Aparecida)

“Senhora Presidenta, Ilustres Autoridades, Irmãos e amigos!
Quis Deus na sua amorosa providência que a primeira viagem 

internacional do meu Pontifi cado me consentisse voltar à amada 
América Latina, precisamente ao Brasil, nação que se gloria de seus 
sólidos laços com a Sé Apostólica e dos profundos sentimentos de 
fé e amizade que sempre a uniram de modo singular ao Sucessor de 
Pedro. Dou graças a Deus pela sua benignidade.

Aprendi que para ter acesso ao Povo Brasileiro, é preciso ingressar 
pelo portal do seu imenso coração; por isso permitam-me que nesta 
hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para 
entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem 
prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado: Jesus Cristo! 
Venho em seu Nome, para alimentar a chama de amor fraterno que 
arde em cada coração; e desejo que chegue a todos e a cada um a 
minha saudação: ‘A paz de Cristo esteja com vocês!’”  (22/7 - Dis-
curso de boas vindas no Palácio Guanabra)

Foto Acervo pessoal/facebook

Foto Acervo pessoal/facebook

Foto Acervo pessoal/facebook

Foto Paróquia S. Francisco/facebook
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Maria Carolina Varelas de Santana - Comunidade 
Católica Sagrada Família Missão de Santos - "Viajar 
durante horas, enfrentar longas caminhadas, uma multidão 
de pessoas por um só motivo: Jesus Cristo! 

A JMJ não se resume a uma viagem em que apenas encon-
tramos pessoas de diversas culturas, passamos, conhecemos 
um novo local; se resume a uma grande manifestação dos 
jovens do quanto vale a pena seguir Jesus Cristo. Que todos 
os jovens da Diocese de Santos, e do mundo, não vivam a JMJ 
como um evento que acaba neste domingo (28/7), mas que 
sejam impulsionados a viver a palavra de Deus no dia a dia e 
com o seu testemunho arrastem os jovens para a salvação!" 

Renan Mascarenhas  - 
Comunidade da Catedral 
e Comissão Diocesana da 
Juventude

“Nos últimos dias de julho, 
os olhos do mundo se volta-
ram para a Igreja, que reuniu 
mais de 3,5 milhões de jovens 
de todo o planeta, no Rio de 
Janeiro. Representamos a 
Diocese de Santos na JMJ 
RIO2013 com a participação 
de 700 jovens engajados em 
nossas comunidades. 

Creio que nós experimen-
tamos durante esses dias 
aquilo que todos desejam: 
um mundo onde habita a fra-
ternidade, a caridade e a paz. 
Os encontros com os diversos 
grupos de peregrinos eram 
marcados por oração, diver-
são, troca de informações, 
lembrancinhas e contatos. 

No dia 27, demos o sen-
tido ao termo "Jornada", 
quando peregrinamos, a pé, 
mais de 10km em direção à 
Copacabana. Nas mãos iam 
as bandeiras dos países; no 
coração, o entusiasmo e na 
boca, o apelo aos que nos 
acompanhavam pelas jane-
las: "Venham conosco!" No 
caminho, diante do limite 
físico, éramos impulsionados 
a agir como o Cirineu, na 
tentativa de compreender e 
aliviar o cansaço do próximo. 

As forças foram rapida-
mente restauradas, quando, 
bem de perto, aquele homem 

Geonavi Costa (Com outros jovens da PG) - Grupo 
Jovens JNSA da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Sambam-
baia, Praia Grande: "Paz e Bem a todos": Uma emoção muito 
grande ver tantos povos reunidos em um só lugar através da 
Fé. Podemos dizer que dormimos com o MUNDO inteiro. 
As Palavras do Santo Padre encantaram e encantam todos 
os corações, pois Deus se faz presente na pessoa do Papa. 
Não só nele, mas em todos nós que comungamos o Corpo e 
o Sangue de Cristo. 

''Vá, sem medo, servir", diz o Papa. Assim também temos 
que ser: fazer tudo com amor, pensando no próximo, no bem. 
A Jornada Mundial da Juventude ajuda-nos a fortalecer a 
nossa fé, lembra-nos que não estamos sozinhos nesta luta, 
que há outros jovens que também lutam por um mundo mais 
humano e solidário. ”

Dia 26/7 - Sexta-feira
- Confissão de alguns jovens na Quinta da Boa Vista 
- Encontro com alguns jovens detentos no Palácio São Joaquim 
- Oração do Angelus Domini do Balcão Central do Palácio São Joaquim
-Almoço com os jovens no Palácio São Joaquim 
-Via-Sacra com os jovens na Praia de Copacabana no Rio de Janeiro

tão amoroso, simples e sor-
ridente, passou em nosso 
meio e nos abençoou. O 
Papa com as suas palavras e 
atitudes, fez com que o céu 
habitasse sobre aquele lugar. 
Nas coisas mais simples, em 
cada detalhe, era sentida a 
presença viva e real de Deus.

O Santo Padre, por meio 
dos seus discursos, nos con-
vocou para atendermos ao 
chamado de Deus. Ele men-
cionou as vocações sacerdo-
tais, religiosas, consagradas 
e matrimoniais, entretanto, 
destacou que é dever de 
todos nós, jovens, o compro-
misso em "testemunhar pes-
soalmente o amor de Deus, 
superar os nossos egoísmos 
e servir". 

Volto para casa, para a mi-
nha realidade, renovado e dis-
posto a assumir a missão que 
foi a mim confiado. O jovem 
se deparando com uma Igreja 
que o acolha e o ame, com um 
padre que o compreenda e o 
incentive e com um povo que 
ofereça espaço nas diversas 
pastorais,  certamente, encon-
traremos uma juventude mais 
viva e atuante.

Sejamos jovens. Sejamos 
revolucionários. É o que nos 
pede Francisco. É o que nos 
pede a Igreja. E se Deus as-
sim nos permitir, viveremos 
tudo novamente nas terras 
do Beato João Paulo ll, em 
2016 na Polônia.”

Dia 27/7 - Sábado
- Santa Missa com os Bispos da XXVIII JMJ e com os Sacerdotes,  Religiosos e Seminaristas na Catedral 
- Encontro com representantes da sociedade - Teatro Municipal 
- Almoço com os Cardeais do Brasil, a Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os 

Bispos da Região e a Comitiva Papal 
- Vigília de oração com os jovens

Dia 28/7 - Domingo 
Santa Missa de Envio, Oração do Angelus Domini, Encontro com CELAM, En-

contro com os Voluntários,  Cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional  
Galeão.

O peregrino da paz envia os jovens em missão

Polônia, terra de João Paulo II, recebe a nova 

JMJ, em 2016

Fotos: JMJ/Facebook;news.va;radio vaticano;comissao juventude diocese de santos

Foto Acervo pessoal

Foto Acervo pessoal

Foto Acervo pessoal

“Queridos irmãos, ninguém pode tocar a Cruz de Jesus 
sem deixar algo de si mesmo nela e sem trazer algo da 
Cruz de Jesus para sua própria vida. Nesta tarde, acom-
panhando o Senhor, queria que ressoassem três perguntas 
nos seus corações: O que vocês terão deixado na Cruz, 
queridos jovens brasileiros, nestes dois anos em que ela 
atravessou seu imenso País? E o que terá deixado a Cruz 
de Jesus em cada um de vocês? E, finalmente, o que esta 
Cruz ensina para a nossa vida?” (26/7 - Mensagem do 
Papa durantea Via-Sacra)
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Liceu Santista

Assessoria de Comunicação
O Centro de Estudos do 

Liceu Santista está com ins-
crições abertas para cursos 
e encontros que serão reali-
zados ao longo do segundo 
semestre. Eles são voltados 
para professores, coordena-
dores e orientadores pedagó-
gicos, pais e interessados em 
Educação. Interessados em 
participar devem se inscre-
ver diretamente pelo portal 
www.liceusantista.com.br .

PROGRAMAÇÃO

AGOSTO
"A produção de textos na 

alfabetização inicial"
Formadora: Adrianna 

Nunez
Pedagoga especialista em 

Alfabetização e coordenado-
ra pedagógica de Educação 
Infantil

Datas: 08, 15, 22 e 29 de 
agosto (quinta-feira)

Horário: 19h30 às 22h30 
(carga horária: 12 horas)

Investimento: R$ 280,00 
(à vista ou parcelado em duas 
vezes)

Público: Professores e 
coordenadores da Educação 
Infantil e do 1º ano do En-
sino Fundamental e demais 
interessados

SETEMBRO
"As relações que temos e 

as crianças que queremos"
Formadora: Telma Vinha
Psicopedagoga, Doutora 

em Educação na área de 
Psicologia, Desenvolvimento 
Humano e Educação pela 
Unicamp 

Data: 19 de setembro 
(quinta-feira)

Horário: 19h30 às 22h30 
(carga horária: 3 horas)

Investimento: R$ 85,00
Público: Professores, co-

ordenadores, orientadores, 
psicólogos, pais e demais 
interessados

OUTUBRO
"O papel da resolução de 

problemas na aprendizagem 
da Matemática"

Formadora:  Camil la 
Schiavo Ritzmann

Mestre em Educação Ma-
temática pela USP, assessora 
pedagógica das redes públi-
ca e privada, formadora de 
professores, consultora do 
Instituto Avisa lá

Data: 19 de outubro (sá-
bado)

Horário: 9h às 12h e 14h 
às 17h (carga horária: 6 ho-
ras)

Investimento: R$ 150,00 
(à vista ou parcelado em duas 
vezes)

Público: Professores e 
coordenadores da Educação 
Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental 1 e de-
mais interessados

NOVEMBRO
"A formação do leitor: 

Situações de leitura literária 
na escola"

Formadora: Viviane Fer-
reira de Almeida

Pós-graduada erm Co-
municação e Marketing pela 
Universidade Independente 
/ Universidade Complutense 
de Madrid, mediadora de 
leitura da biblioteca do Liceu 
Santista, desenvolvimento de 
projetos de formação de lei-
tores e de ofi cinas de escrita 
criativa

Datas: 07, 14, 21 e 28 de 
novembro (quinta-feira)

Horário: 19h30 às 22h30 
(carga horária: 12 horas)

Investimento: R$ 280,00 
(à vista ou parcelado em duas 
vezes)

Público: Professores e 
coordenadores da Educação 
Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental 1 e de-
mais interessados 

Centro de Estudos
O Centro de Estudos 

do Liceu Santista foi de-
senvolvido com o intuito 
de contribuir com a for-
m a ç ã o  c o n t i n u a d a  d o s 
profissionais de educação 
da Baixada Santista. É um 
espaço de aprendizagem 
criativa e inovadora, com-
prometido com o desen-
volvimento de competên-
cias, habilidades e cone-
xão de saberes, de modo 
a oferecer aos educadores 
ferramentas que auxiliem 
o fazer pedagógico.

Noite do Crepe
Para festejar a Semana 

da Família, o Liceu Santista 
realiza na sexta-feira, 23 de 
agosto, a partir das 19h30, a 
2ª Noite do Crepe. Os con-
vites, com edição limitada, 
podem ser adquiridos na 
recepção da escola a partir 
do dia 5 de agosto. 

Centro de Estudos do Liceu Santista abre 
inscrições para cursos no segundo semestre

A paróquia Nossa Senho-
ra das Graças, em Vicente 
de Carvalho, Guarujá, admi-
nistrada pelos Missionários 
Scalabrinianos, realiza sua 
Jornada Vocacional neste 
mês de agosto, nos dias 3 e 4, 
com o tema central “Juventu-
de Esperança de uma Igreja 
Renovada”. 
PROGRAMA 

Dia 3 de agosto 
Tema: “Juventude Es-

perança de uma Igreja Re-
novada”. 

Objetivo: Despertar vo-
cacional.

Horário: das 9h às 11h. 
Encontro com religiosos, ir-
mãs, casais. Serão formados 
quatro núcleos de 4 comu-
nidades em cada setor, onde 
serão feitos trabalhos com 
as crianças da Catequese, 
de 10 a 13 anos de todas as 
comunidades.

MOMENTOS  DE REFLEXÃO

Com Frei Rozântimo Antunes 
Costa,OFM

Diariamente, às 8h 
e às 18h na Rádio San-

ta Cecília 107.7 FM
Santa Missa - Todo 

domingo, às 8h  - TV COM

Alcoólicos 
Anônimos

Quer parar de
beber e não consegue? Ligue 
para: (13)3235-5301.Exis-

te um grupo perto de você.

fac
ebo

ok.
com

/

dio
ces
ede

san
tos

Jornada  vocacional em Vicente de Carvalho
Missa: 19h30 - Abertu-

ra da Jornada Vocacional 
com a presença de todas 
as comunidades. No sába-
do também haverá a abertura 
dos Stands após a missa 
no Salão Paroquial com 5 
stands assim denominados: 
Ano da Fé, JUVES e Jorna-
da Mundial da Juventude; 
O Papa Francisco; Bento 
XVI; Diversos vocacionados 
(João Batista Scalabrini, Pe. 
Marchetti, Madre Assunta, 
Barbara Maix, Vocação ma-
trimonial e Vida Religiosa e 
Consagrada).

No domingo, dia 4, 
haverá continuidade com 
os stands das 9h às 11h no 
salão Paroquial, e formação 
para todas as lideranças, 
catequistas, ministros, com 
o tema “Unidade comunitária 
nos serviços”. 

Das 14h às 16h haverá 
formação para jovens e 

crismandos com o tema 
“Buscar sentido da vida: 
uma vocação”.

7 /8 - Romaria 
Diocesana ao 
Santuário de 

Aparecida.

Participe com 
sua paróquia!

 Interessados em participar devem se inscrever diretamente 
pelo portal www.liceusantista.com.br

Prefeitura de Santos concederá prêmio 
Irmã Dolores” à iniciativas sociais

Durante encontro com o 
bispo diocesano de Santos 
Dom Jacyr Francisco Braido, 
na igreja de Nossa Senhora 
do Rosário de Pompéia, no 
dia 17 de julho, o prefeito de 
Santos Paulo Alexandre Bar-
bosa sancionou a Lei 2.909, 
que cria o “Prêmio Irmã 
Dolores”, fruto de parceria 
entre prefeitura e Diocese de 
Santos. O objetivo do prêmio 
é destacar as pessoas que se 
envolvem em ações de cida-
dania na cidade de Santos.

O Prêmio Irmã Dolores - 
em homenagem à Irmã Maria 
Dolores Muñiz Junqueira, 
religiosa que trabalhou por 
mais de 50 anos na Diocese 
de Santos, especialmente no 
bairro Quarentário, em São 
Vicente) -, será concedido em 
três cateogiras: herói (para 
iniciativas pessoais na área 
social); mídia (impressa e 
audiovisual para matérias e 
jornalistas na área social); 
e universitários (para estu-
dantes de Jornalismos que 
tiverem matérias na área 
social e de cidadania). 

Os vencedores receberão 
troféu - uma réplica da reli-

giosa homenageada, com 25 
cm de altura.

“Por meio dessa iniciativa, 
teremos a oportunidade dar 
luz àquilo que já acontece no 
dia a dia”, disse o prefeito. 
Dom Jacyr aproveitou para 
destacar a prática da caridade. 
“Esse prêmio é importante 
porque as pessoas precisam 
fazer com que boas intenções 
se traduzam em fatos que be-
nefi ciem quem mais precisa”.

HISTÓRIA

Maria Dolores Muñiz 
Junquera, a Irmã Dolores, 
nasceu no norte da Espanha 
em 1926, e largou o curso de 
Medicina para entrar no con-
vento. Ela veio para o Brasil 
após passar pela França e 
Inglaterra na década de 50, 
e em Santos atuou com a po-
pulação carente. Faleceu em 
2008, em São Vicente.

Católica UniSantos

Alunos da Católica UniSantos participam 
de intercâmbio em universidades da Europa

Vivenciar outras culturas, 
trocar informações, ampliar 
relações humanas, enxergar 
o mundo de uma maneira 
global e complementar a 
formação. Esse é o objetivo 
comum entre os seis alunos 
da UniSantos que irão viajar 
para um intercâmbio inter-
nacional, durante seis meses, 
na Europa.  Eles irão integrar 
o grupo de jovens da Católica 
que estão em diferentes pa-
íses pelo Programa Ciência 
Sem Fronteiras e outros con-
vênios institucionais.

Do curso de Relações In-
ternacionais, Fernanda Silva 
Santos, Giovanna Romiti de 
Oliveira e Raphael Albuquer-
que Dias Crepaldi embarcam 
em setembro para a cidade de 
Coimbra, onde vão estudar 
na tradicional Universidade 
de Coimbra. “Optamos pela 
Universidade de Coimbra em 
razão da fama da instituição e 
também observamos a grade, 
que é bastante rica”, comenta 
Giovanna.

Raphael espera que a 
oportunidade de estudar em 
Coimbra contribua muito 
para seu aprendizado, além 
da questão do enriqueci-
mento cultural. Ele ainda 
classifica como um “privi-
légio” a chance de estar em 
uma universidade na Europa. 
“Se não fosse esse convênio 
seria inviável o intercâmbio. 
Por isso é uma oportunidade 
muito boa”, salienta.

Para Fernanda os prin-
cipais benefícios do inter-
câmbio são a valorização do 
currículo e o crescimento 
pessoal adquirido pelo conví-
vio com outras culturas. “Es-
pero agregar bastante coisa 
no meu currículo e adquirir 
muita bagagem, pois isso vai 
me ajudar no mercado de tra-
balho”, analisa. Ela destaca o 
convênio da UniSantos com 
universidades estrangeiras 
como um diferencial da Uni-
versidade.

 Cursando Arquitetura 
e Urbanismo, Fiama Evan-
gelista da Costa também 
embarcará em setembro 
para Portugal. O destino da 
universitária será a Univer-

sidade Fernando Pessoa, 
na cidade do Porto. “Essa é 
uma excelente iniciativa da 
UniSantos, pois proporciona 
ao aluno a possibilidade de 
ampliar seu conhecimento”, 
descreve Fiama. 

Ela acrescenta que a Eu-
ropa é extremamente rica em 
histórica e exemplos arquite-
tônicos, e que essa vivência 
representa um diferencial no 
currículo de qualquer profi s-
sional.

Santander Universida-
des- Aprovadas no processo 
seletivo do Programa San-
tander Universidades Bolsas 
Ibero-Americanas, realizado 
em parceria com a Católica 
UniSantos, Maria Estela de 
Freitas Maestá, do curso 
de Psicologia, e Yasmin Ri-
beiro Marques, do curso de 
Relações Públicas, também 
embarcam em setembro para 
o intercâmbio na Europa. 
As estudantes irão para a 
Universidade de Cádiz, na 
Espanha.  

As universitárias serão 
beneficiadas com uma bol-
sa no valor de R$6.787,50, 
equivalente a 3 mil euros para 
cada estudante, para todo 

o período de intercâmbio, 
que tem início previsto para 
setembro, sendo que elas es-
tarão isentas do pagamento 
das mensalidades na univer-
sidade estrangeira. 

Para Maria Estela a ex-
periência será positiva tan-
to academicamente quanto 
pessoalmente. Ela conta que 
essa será sua primeira ex-
periência internacional, o 
que aumenta a expectativa 
e a ansiedade, mas espera 
aproveitar a oportunidade. 
“Decidi concorrer à bolsa 
pensando mais na experi-
ência e no aprendizado, mas 
também será ótimo para o 
currículo”, defi ne.

Assim como a aluna de 
Psicologia, Yasmin também 
se preparou para a seleção. 
Agora, ela revela ansiedade 
para a viagem e destaca o 
fato de aprimorar o currículo 
e viver uma experiência in-
ternacional sem prejudicar 
os estudos como a principal 
vantagem do intercâmbio. 
“Vai ser bem interessan-
te aprimorar outra língua, 
conhecer novas culturas e 
ainda agregar no currículo”, 
comenta. 

Yasmin Marques e Maria Estela Maestá

Giovanna Romiti e Raphael 
Crepaldi

Fernanda Silva Santos

Fotos Assessoria de Comunicação UniSantos

Chico Surian

Prefeito Paulo A. Barbosa (ao centro), Dom Jacyr Braido 
(esq.), Padre Antonio Finotti (camisa branca), Estázio Alves 
(vice-prefeito) e padre Antonio Baldan
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“DEUS VIVE E PRECISA DE HOMENS QUE VIVAM PARA ELE E O LEVEM AOS OUTROS. SIM, TEM SENTIDO TORNAR-SE SACERDOTE: 
O MUNDO TEM NECESSIDADE DE SACERDOTES, DE PASTORES, HOJE, AMANHÃ E SEMPRE ENQUANTO EXISTIR” (BENTO XVI).

Seminaristas participam da JMJ Rio 2013

A JMJ é uma ‘chacoalhada’

Acervo pessoal Gleyson Quirino

Durante os dias 23 a 28 de 
julho de 2013, vivemos mo-
mentos fortes e maravilhosos 
durante a Jornada Mundial da 
Juventude ocorrida na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Cada momento teve sua 
particularidade e sua impor-
tância. Marcadas em mim 
estão todas as palavras profe-
ridas durante essa JMJ pelo 
Santo Padre, Papa Francisco. 
Palavras suaves e, ao mesmo 
tempo fortes, trazendo exor-
tações e ensinamentos que 
irei levar para toda a vida.  
Não apenas suas palavras, 
mas também suas expressões 
faciais e o olhar que, ao vê-lo, 
transmitia paz, serenidade e 
alegria. 

Olhar tantos jovens (se-
gundo estimativas oficiais 3 
milhões), pude presenciar o 
que todos estavámos cantando 
pelas ruas daquela cidade ma-

ravilhosa: ''A Igreja é viva. A 
Igreja é jovem''. 

Cada jovem, de cada 
país, de cada continente 
diferente, porém unidos 
pela mesma fé católica e em 
Cristo Jesus. Jovens que 
cantavam, rezavam dentro 
dos meios de transportes, 
como trem, metrô e ônibus. 
Jovens que dividiam seus 
lanches com os moradores 
de rua em gesto de caridade 
com aqueles que sofrem. 
Jovens que, mesmo du-
rante os 9 km e meio de 
caminhada da Central do 
Brasil até Copacabana (na 
peregrinação do sábado, 
27) e, ao dormir no relento 
na madrugada entre a Vigí-
lia e a Missa de Envio (de 
sábado pra domingo), não 
cansavam de transmitir 
e serem reflexos do rosto 
jovem de Cristo no meio 

das demais pessoas.
A presença de Maria 

Santíssima foi muito forte 
também. Aquela que nos 
aponta ao seu Filho Jesus e 
nos dá o exemplo e modelo 
de missão, já que logo após 
receber o anúncio de que 
seria a Mãe do Salvador, 
pôs-se em missão ao en-
contro de sua prima Isabel, 
levando Jesus dentro de 
si. Com esse gesto, Maria 
nos mostra que também 
devemos sair em missão 
levando Jesus a todas as 
pessoas, como foi o tema 
dessa  JMJ:  ' ' Ide ,  pois , 
fazer discípulos entre to-
das as nações!'' (Mateus 
28:19). 

Permaneço nessa Jornada 
(permaneço sim, pois ela 
ainda não terminou, pois a 
missão acaba de começar), 
com minha vocação e vida 

renovadas, consagrando-me 
inteiramente a Jesus. 

Durante a  Via-Sacra 
(276/7), contemplando as 
dores de Jesus, trazendo 
o desejo de morrer para 
mim mesmo e nascer para 
Deus, e durante a Vígilia 
Eucarística, onde adoramos 
Aquele que é e sempre será 
o motivo de tantos jovens 
deixarem tudo e começarem 
a segui-Lo. 

Por fim, repito o que disse 
logo acima: a missão acaba 
de começar, devemos sem 
medo anunciar onde quer 
que estejamos que vale a 
pena ser de Cristo, pois como 
disse o Papa Francisco: ''Não 
tenham medo daquilo que 
Deus lhes pede! Vale a pena 
dizer “sim” a Deus. N’Ele está 
a alegria!''.

Seminarista Gleyson Quirino

Carlinhos Courbassier
A Jornada Mundial da 

Juventude (22 a 28/7 - Rio 
de Janeiro) conseguiu dar 
uma chacoalhada nos mais 
de três milhões de jovens 
que lá estiveram. Quando 
digo que deu uma ‘chaco-
alhada’ refiro-me ao fato 
de nos ter feito pensar em 
como é ser Igreja. A jor-
nada contribuiu para uma 
renovação e entusiasmo em 
vivermos a nossa fé.

 Foi uma experiência 
única, indescritível, pra lá 
de emocionante. Os idio-
mas eram diversos, mas 
nem de longe chegaram 
a ser obstáculos para a 
comunicação... Falando 
em obstáculos isso foi algo 
que não existiu, pois a fé e 
a alegria eram tão grandes 
que não se podia perceber 
os obstáculos. 

A juventude católica ma-
nifestou no Rio de Janeiro 
o seu amor por Deus e pela 
Igreja, mostrou que não está 
acomodada, mas que tem 
consciência que precisa se 
renovar continuamente. A 
juventude católica se encan-
tou com o sorriso simples 
do Papa Francisco, com as 
suas palavras e atitudes que 
certamente foram eter-
nizadas em nossos cora-
ções. E por falar em Papa 
Francisco esse talvez tenha 
sido o grande presente de 
Deus para a Igreja nos últi-
mos anos.  Impressionante 
como “caiu nas graças” de 
todos, inclusive daqueles 
que não são católicos. Vi-
mos na presença do Papa 
a presença de Jesus. Uma 
das especialidades de Fran-
cisco é nos levar pra perto 
de Deus.

O Papa pediu: “Botem  
mais fé, esperança e amor”, 
e a JMJ fez com que colo-
cássemos mais fé, esperan-
ça e amor em nossas vidas. 
Desse modo nossa vida 
tem sentido, a nossa 
vida tem sabor. 

E, realmente, a 
JMJ deu um sabor 
novo e maravilhoso 
em nossas vidas!

O Papa também 
pediu para a Igreja ir 
para as ruas, pois não 
somente a nossa vida 
pode ter um sabor dife-
rente, tantas outras pes-
soas precisam do sabor 
do amor de Deus em suas 
vidas... Sabor esse que se 
manifesta também através 
da justiça e igualdade, valo-

res esses que precisam ser 
defendidos pela Igreja, so-
bretudo pela juventude que 
deve se caracterizar no seu 
entusiasmo em lutar por 
um mundo mais humano, 
onde o amor de Deus reine.

O Papa não somente 
se fez próximo ao povo, 
mas nos mostrou que Deus 
está mais perto de nós do 
que possamos imaginar. 
A JMJ nos mostrou isso. 
Ao voltar para Santos me 
questionava: será que a 
Jornada Mundial da Ju-
ventude marca o início de 
uma nova primavera na 
vida da Igreja? Acredito 
que sim, mas só os jovens 
poderão responder a esse 
questionamento com as 
suas próprias vidas.

Já dizia o poeta: “Sau-
dade é a prova de que tudo 
valeu a pena”. E já esta-
mos com saudade da JMJ. 
Já estamos com saudade 
do Papa e aguardando a 
sua volta. Estamos ansio-
sos para colocarmos mais 
“água no feijão” com a sua 
presença.

Obrigado Deus pelo 
dom de nossa fé;

Obrigado Deus pela ale-
gria e entusiasmo de nossa 
fé;

Obrigado Deus pelo 
Papa que nos destes! 

Que não nos esqueça-
mos das palavras do Papa 
Francisco na missa de en-
vio: “Queridos jovens, Je-
sus Cristo conta com vocês! 
A Igreja conta com vocês! O 
Papa conta com vocês”.

Terminou a JMJ.
Tantas palavras, imagens, cenas, 

emoções...
Que nada se perca,
Que nada fique na superficialidade;
Que desça, desça, bem profundo,
No coração, na consciência,
E alimente a amizade com Ele, o 

Senhor,
Que sustente o disci-

pulado,
Que alimente a vida!
Passou o momento;
Fique o fruto:
Ele, sempre Ele, tei-

mosamente Ele,
O Astro, a Luz, o Ami-

go, o Consolo, o Sentido, 
a Vida plena:Jesus!

Parabéns, jovens,
Parabéns, católicos,
Parabéns, Santo Pa-

dre,
Parabéns, Brasil!

(Renan Mascarenhas - Se-
minário em Família)

Foto Acervo pessoal

Carlinhos:  “O Papa não somente se fez próximo ao povo, 
mas nos mostrou que Deus está mais perto de nós”

Gleyson: “A missão acaba de começar, devemos sem medo anunciar onde quer que estejamos que vale a pena ser de Cristo”
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Catequese Pe. Luís Gonzaga Bolinelli - As-
sessor Eclesiástico da Comissão 
Diocesana de Animação Bíblico-
Catequética (AB-C)/Email: abcdio-
cesedesantos@gmail.com

O Catequista e o lugar
à mesa no Reino de Deus

No mês das vocações, sacerdote, pai e mãe...

Participar da mesa no 
Reino de Deus é um modo 
simbólico, usado na Bíblia, 
para falar das pessoas que 
continuarão sua existência 
na comunhão com o Deus que 
nos deu a vida e quer que a 
vivamos plenamente. Nossa 
fé em Jesus Cristo nos dá a 
certeza que somente ele é o 
caminho que nos leva até ao 
Pai Misericordioso, que de-
seja a salvação de todos, mas 
que respeita nossa liberdade 
de aceitar ou não esse seu 
convite de vida verdadeira.

Portanto a salvação ne-
cessariamente passa pela 
decisão livre e consciente de 
cada um de assumir Jesus 
Cristo, assim como é, e em 
tudo aquilo que ele realiza e 
nos ensina a fazer.

Eis a nobre importância 
do trabalho do catequista e 
de qualquer evangelizador: 
proporcionar à pessoa o seu 
encontro pessoal com Jesus 
Cristo de forma tal que ele 
mesmo tenha condições de 
decidir segui-lo autentica-
mente.

Para conseguir realizar 
essa missão é indispensável 
que o próprio catequista já 
tenha tomado sua decisão 
pessoal de ser verdadeiro 
discípulo missionário de 
Jesus Cristo: as opções que 
faz no dia a dia, o modo de 
se relacionar com as pessoas, 
sua vida de oração, seu con-
tato com a Palavra de Deus, 
enfim, todo seu jeito de ser e 
de agir deve estar em sintonia 
com as atitudes e ensinamen-
tos do Mestre Jesus.

Tal catequista tem consci-
ência que seu trabalho cate-
quético não pode se resumir 
à pura doutrinação, isto é, 
àquele tipo de instrução que 
está preocupada somente 
com o saber, com a teoria, 
como se o conhecimento das 
verdades já bastasse para 
garantir tanto a fé, como a 
salvação das pessoas.

Com certeza o ensino das 
verdades da fé é parte impor-
tante do trabalho catequéti-
co, mas é fundamental que 
o catequista leve a pessoa a 
acolher Jesus como principal 
referência de sua vida. Toda 
doutrina ensinada, mais do 
que ser um complexo de nor-
mas e leis a serem seguidas, 
deve proporcionar o encontro 
com a Palavra de Deus que 
ilumina, questiona e orienta 
o caminho de quem quer ser 
verdadeiro discípulo missio-
nário de Jesus Cristo.

Serão salvos somente os 

que passarem pela porta es-
treita, que não é excludente, 
mas exigente! Afinal, todos 
são convidados, convocados, 
a passar por ela, ninguém 
está excluído da proposta de 
salvação que Deus faz a todos 
seus filhos e filhas. Em todo o 
caso, a porta que leva para a 
salvação questiona a autenti-
cidade com que cada pessoa, 
a partir de seu jeito de ser e 
de suas capacidades, acolhe 
Jesus e seus ensinamentos, 
na própria vida.

Por isso, querido cate-
quista, não fique preocupado 
em realizar seu trabalho para 
“encher igrejas”, mas sim 
em conseguir colocar cada 
catequizando em sintonia 
com as propostas do Reino de 
Deus. Quem se preocupa em 
“encher igrejas” se satisfaz 
em ficar ensinando muitas 
regras e devoções intimis-
tas como sendo próprias do 
ser católico, como marca de 
sua identidade católica em 
distinção com as demais re-
ligiões... Quem se preocupa 
em catequizar para o Reino 
de Deus, procura capacitar 
o catequizando a se colocar 
em sintonia com Jesus e seu 
projeto de um mundo mais 
fraterno e justo, marcado 
pelo amor misericordioso de 
Deus; nesta perspectiva não 
há espaço para preconceitos 
que excluem, mas sim para a 
abertura e acolhida do próxi-
mo, do diferente; é conseguir 
levar a pessoa a ser verdadei-
ro discípulo missionário de 
Jesus, aberto para a inclusão, 
para a solidariedade..., por 
isso mesmo, capaz de uma 
participação real e significati-
va na vida da Igreja, em vista 
da salvação de todos.

Aprofundamento a 
partir da Palavra de 
Deus: No final de semana 
do 21º domingo do Tempo 
Comum, celebramos o Dia 
do Catequista e o evangelho 
é: Lc 13,22-30. Convido você 
a lê-lo com calma, prestar 
atenção e responder: Para 
quem o Senhor dirá “não 
sei de onde são vocês”? O 
que é preciso fazer para 
estar entre os que passarão 
pela porta estreita? Até que 
ponto estou sendo discípulo 
missionário de Jesus Cristo? 
Como entendo a importân-
cia do ensino da doutrina 
na catequese? Meu trabalho 
catequético é para “encher 
igrejas” ou em vista do levar 
as pessoas a tomarem lugar 
à mesa do Reino de Deus?

FELIZ DIA DO 
CATEQUISTA!
Não pare nunca de plantar 
suas sementes, porque você 
não sabe qual delas vai cres-
cer. Talvez todas cresçam!... 
(cf. Ecl 11,6)
PARABÉNS, CATEQUISTA! 
Receba nossos abraços e 
nossas orações.
Com carinho, 
Comissão AB-C.

Retiro de Catequistas: será realizado pela 
Comissão Diocesana em cada Região de Pastoral da 
Diocese, num domingo, com acolhida às 8h e término 
às 17h.

4/8 - Litoral Sul: em Itanhaém - Ig. N. Senhora 
das Graças, no Cibratel II.

18/8 - Litoral Centro: em Praia Grande, na 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Ocian.

25/8 - S. Vicente na E. E. Prof. José de Almeida, 
Rua José Benedito de Almeida, s/n Pq. das Bandeiras.

1 de setembro - Guarujá - na Paróquia Bom 
Jesus/Vila Zilda.

6 de outubro - Cubatão.
20 de outubro - Centro I, Centro II e Orla: 

em Santos.
Jornada dos Catequistas: organizada pela 

Comissão AB-C do Regional Sul 1, em sintonia com 
o Encontro dos Catequistas por ocasião do Ano na 
Fé no Vaticano:

Domingo, 29 de setembro em Aparecida. 
Vamos participar!

- Mídias de nossa Comissão: visite e entre em 
contato!

Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

Ao falarmos em ‘vocação 
religiosa’, é natural que o 
primeiro pensamento seja 
“padre” e o segundo “freira”. 
Mas se pararmos um pouco 
para analisar, podemos en-
contrar no dicionário que 
“vocação” significa “ato de 
chamar, chamamento, esco-
lha”. Assim, a vocação vem 
de uma escolha, uma eleição 
de Deus que chama cada ser 
humano para seguir um ca-
minho que leve àsalvação e à 
santidade. A este chamado, a 
pessoa dá uma resposta livre.

Por isso, antes do chamado 
ao ‘sacerdócio’ ou à ‘vida reli-
giosa’, Deus chama cada um 
a ser Pessoa, depois Cristão, 
sendo essa a primeira vocação 
do batizado católico. Como 
Cristão, cada um é convidado 
a viver o projeto de Cristo, que 
acolhe, perdoa, ama e obedece 
o desígnio do Pai. E também, 
anunciando o Evangelho e o 
Reino a todos os povos e na-
ções, não só com palavras mas 
também com o testemunho 
concreto no dia a dia.

A vocação nasce também 
dentro da família, que a Igreja 
celebra especificamente na 
segunda semana de agosto. A 
partir da vocação do ‘matrimô-
nio’ surge o primeiro ambiente 
de amor, de evangelização e de 
vivência da Palavra. E depois, 
esta experiência é aprofun-
dada na vida comunitária, 
especialmente com a missão 
do catequista.

Por isto, os fiéis são con-
vidados a rezar neste mês de 
agosto, o Mês Vocacional, 
por todas as vocações, para 
que as comunidades seja 
formadas por verdadeiros 
cristãos que estejam a serviço 
de Deus e da Igreja, como 
“operários da grande mes-
se”. Rezar também para que 
sejam suscitados sacerdotes 
que busquem a santidade 
e que conduzam as comu-
nidades como verdadeiros 
pastores. Que suscite moças 
que possam dedicar sua vida 
à oração e intercessão pelo 
mundo. Que suscite verda-
deiros cristãos evangeliza-
dores.

Nesta Edição do Presença 
Diocesano trazemos o teste-
munho de vida e experiência 
vocacional de sacerdotes, 
família e catequista, para me-
lhor entendermos o sentido 
do Mês Vocacional.

***
A vocAção sAcerdotAl

“Um bom pastor, um 
pastor segundo o coração de 
Deus, é o maior tesouro que 
o bom Deus pode conceder a 
uma paróquia e um dos dons 
mais preciosos da misericór-
dia divina” – São João Maria 
Vianney.

Para conhecer mais sobre 
a missão do sacerdote, dois 
padres de nossa Diocese nos 
contam um pouco de sua ex-
periência. Um, já é padre há 
48 anos, o outro, há 4. Mas 
apesar da diferença, ambos 
concordam e ressaltam a 
importância do Sacerdote 
estar perto do povo, disposto 
a ouvir e servir, acolhendo a 
todos.

Padre Javier Mateo 
Arana nasceu em 1939 na 

cidade de Bilbao, em Basco, 
Espanha. É o terceiro de 
cinco filhos, sendo que uma 
irmã seguiu a vida religiosa. 
Foi ordenado padre em 11 
de julho de 1966 e chegou ao 
Brasil no ano seguinte. Em 
1968 iniciou seu trabalho em 
Santos. Atualmente, é pároco 
na Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo, em Santos.

Padre Lucas Alves nas-
ceu em 1980. É o quarto 
filho de seis irmãos, tendo 
também uma irmã na vida 
religiosa. Foi ordenado em 4 
de julho de 2009 e atualmen-
te é pároco na Paróquia São 
Tiago Apóstolo, em Santos.

Vocação: Para padre 
Javier, a vocação foi se con-
firmando aos poucos pelo 
ambiente em que vivia. Seu 
pai não tinha práticas reli-
giosas, mas a casa era um 
ambiente humanista, de va-
lores humanos. Os estudos 
escolares aconteceram em 
colégios de padres, onde 
Javier participava das ativi-
dades ligadas à liturgia, entre 
elas, a participação no coro. 

“No colégio eu tinha bas-
tante contato com os padres. 
Este era o contato que eu 
tinha com a vida sacerdotal. 
O ambiente, assim como na 
minha casa, era humanista 
e, por isso, eu tinha simpatia 
pelo padres. Nunca pensei 
em ser padre, mas também 
não tinha rejeição”, lembra 
padre Javier que aprofunda: 
“O ser humano tem essa bus-
ca pela felicidade, queremos 
ser felizes. Por isso, vamos 
escolhendo ambientes e ca-
minhos em que pensamos 
encontrar a felicidade. No co-
meço, quando surge a ‘ideia’ 
do sacerdócio, vai um pouco 
pelo sentimento, pela emo-
ção, mas depois, um olhar 
sério sobre a vida nos ajuda 
a racionalizar a situação. 
Então começamos a elaborar 
nossa vida na oração, para 
poder ter discernimento e 
buscamos o aconselhamento. 
No começo, ser padre é algo 
estético, belo, mas fui perce-
bendo que não se pode ser 
padre por status e estética. 
É preciso colocar a vida a 
serviço do outro.

Dentro deste ambiente 
que escolhemos para ser 
feliz, percebemos que a felici-
dade está em partilhar a pró-
pria felicidade com o outro, 
então precisamos descobrir 
em que espaço vamos servir 
ao próximo”.

Para padre Lucas, a ‘se-
mente’ da vocação ao sacer-
dócio foi plantada quando ele 
tinha cinco anos. Sua família 
tinha participação ativa na 
Igreja e como sua irmã mais 
velha estava no Convento, 
freiras e padres frequenta-
vam sua casa. “Por que não 
ser padre?”, questionava.

Ele lembra das brinca-
deiras de infância: “Quando 
eu era pequeno, brincava de 
celebrar a missa. Eu era o pa-
dre, minha irmã a coroinha. 
Pegávamos uma folha para 
ser a bíblia, bolacha para ser 
a hóstia. Era uma semente 
que Deus estava plantando. 
Quando chegou a adolescên-
cia, 15, 16 anos, eu perdi um 

pouco a ligação com a Igreja 
e minha mãe sempre me cha-
mando para que eu voltasse 
a frequentar, especialmente 
os grupos de jovens, as pas-
torais. Então, aos 17 anos eu 
voltei para a Igreja e desper-
tou minha vocação. Padre 
Albino Schwengber era quem 
me aconselhava e incentivava 
a procurar o seminário. Foi 
então que eu fiquei sabendo 
do Seminário São José, da  
Diocese”.

Seminário: Padre Ja-
vier esteve no Seminário 
quando a Igreja Católica 
passava por um momento 
fundamental da sua história 
moderna: “A minha geração 
de padres pôde viver plena-
mente o Concílio Vaticano II 
(1962-1965). Como o Papa 
João XXIII dizia, era neces-
sário ‘deixar o ar fresco en-
trar’ nos seminários também. 
A Igreja estava se abrindo 
para o mundo e sabíamos que 
como padres teríamos que 
tentar nos localizar melhor”.

“No seminários nós estu-
dávamos muito e junto co-
migo, mais 38 seminaristas 
foram ordenados. Por causa 
do Concílio, saímos do se-
minário com certas certezas 
de saber o que queríamos 
com uma certa liberdade 
para fazermos nossas esco-
lhas”, recorda padre Javier, 
que afirma que a resposta à 
vocação surge conforme as 
circunstâncias e vai se for-
talecendo para enfrentar as 
dificuldades.

Após o incentivo de Padre 
Albino, Padre Lucas fez o 
‘Seminário em Família’, um 
tempo em que o vocaciona-
do tem mais contato com 
o Seminário e pode ir dis-
cernindo sua vocação, para 
então ingressar na formação 
para o sacerdócio. “No co-
meço tem aquela dificuldade 
normal de adaptação. Minha 

caminhada na Igreja sempre 
foi dentro da Renovação Ca-
rismática e o Seminário não 
tinha este perfil. Então, pre-
cisei me abrir para entender 
os outros movimentos que há 
dentro da Igreja.” 

“O convívio com os outros 
seminarista foi muito impor-
tante, não só pelos momen-
tos de alegrias e brincadeira 
que tivemos, mas porque 
eles me ajudaram muito no 
início da Faculdade. Eu era 
novo, tinha acabado de sair 
do Colégio e fiquei um pouco 
perdido nos estudos, mas os 
seminaristas me ajudaram 
e me apoiaram. Durante os 
oitos anos que estive nesta 
formação, sempre fiz a dire-
ção espiritual que me ajudava 
a saber se Deus realmente 
estava me chamando. Mas 
o que confirmava mesmo o 
chamado eram as pastorais 
que nós fazemos no Seminá-
rio. Este contato com o povo, 
com as realidades. Depois o 
tempo de Daconato em que 
começamos a ter experiência 
em realizar os sacramentos 
vai confirmando nossa voca-
ção”, conta Padre Lucas.

Comparando um pouco 
a formação de seu ‘tempo’, 
com a formação atual, Padre 
Javier chama a atenção para o 
cuidado com a superficialida-
de: “Parece que, pela falta de 
padres, hoje se pensa mais no 
número de ordenados do que 
na qualidade da formação, ou 
melhor, na formação do padre 
como ser humano. A cultura 
deste século é muito superfi-
cial e é preciso tomar cuidado 
para que esta superficialidade 
não entre nos seminários para 
que eles não fiquem mais pre-
ocupados com a estética do 
que com a ética”.

Missão na sociedade 
atual: “Precisamos fazer 
com gosto e não por gosto. Se 
fazemos por gosto o mérito é 
nosso e não de Deus. Fazer 
com gosto e não por gosto 
significa dar a Deus todo o 
mérito”, declars Padre Javier 
sobre o que é ‘ser padre’. 

Padre Javier fala sobre 
a diferença entre ser um 
sacerdote hoje e o ser sacer-
dote na época em que ele era 
seminarista: “Antes, o padre 
era acomodado, porque a so-
ciedade era muito igual, era 
homogênea, de uma forma 
geral ‘todo mundo’ era cató-
lico. Mas isso mudou muito. 
Hoje há uma mistura  muito  
grande e é preciso ter jogo de 
cintura para dialogar com o 
mundo”, avalia. 

(Continua na próxi-
ma página)

“No começo, ser padre 
é algo estético, belo, 
mas fui percebendo 
que não se pode ser 
padre por status e es-
tética. É preciso colo-
car a vida a serviço do 
outro.” (Padre Javier)

Fotos Acervo pessoal/PD
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Filho de peixe...

(Continuação da pá-
gina anterior)

Vocação sacerdotal
Mas, para Padre Javier a 

principal missão do sacer-
dote está em acolher: “Você 
pode ser um ótimo padre, 
mas se não acolher o povo, 
acolher as pessoas como 
elas são, não vale. É preciso 
perdoar o povo, compreen-
der o povo. Mesmo sendo 
padre é preciso ter consci-
ência que somos irmãos das 
pessoas, nos aproximarmos 
delas como elas são. Deve-
mos nos perguntar todos 
os dias: ‘Como Cristo faria 
nesta situação?’”.

Padre Lucas concorda:  
“O sacerdote precisa estar 
no meio do povo, ouvir as 
pessoas, realizar as coisas 
que Jesus realizava, viver a 
justiça e ter contato com as 
pessoas necessitadas. Estar 
com as pessoas não só para 
pregar, mas para estar pre-
sente em suas necessidades, 
apoiando, rindo e chorando 
junto. Ser padre consiste 
numa renúncia diária de si 
mesmo, renunciar ao status, 

uma situação 
econômica fi-
nanceira con-
fortável, para 
assim buscar 
a  pessoa  de 
Cristo.  Para 
isso, eu entro 
e m  o r a ç ã o , 
faço  a  dire-
ção espiritual, 
fico próximo 
à minha famí-
lia, mantenho 
contato com os 
outros padres 
e estou sempre 
estudando o 
magistério da 
Igreja”.

Socieda-
de Plurirreligiosa - Hoje, 
a diversidade religiosa é 
grande e o sacerdote precisa 
estar preparado e aberto para 
dialogar. “O presbítero não 
pode ser intransigente. Eu 
aprendi a dar valor aos ou-
tros valores. O homem pode 
mudar, mas as angústias 
continuam as mesmas, como 
a busca pela felicidade e o 
sacerdote precisa se adaptar 
a tudo isto, inclusive às mu-
danças de tempos”, afirma 
padre Javier.

Juventude - Para os jo-
vens que estão discernindo a 
vocação, padre Javier chama 
atenção: “Primeiro, é preciso 
entender que o padre é ‘nor-
mal’, um ser humano que 
tem sentimentos, emoçoes, 
anseios enfi m. As pessoas, às 
vezes, nos olham pensando 
que somos ‘santos’ - uma fal-
sa ideia de santidade, afi nal! 
- e se escandalizam fácil. Mas 
não é assim. Hoje, os jovens 
estão sob muitas infl uências, 
ouvindo muitas coisas e é 
difícil saber o que é verdade 
e o que não é. No meio disso 
tudo, as pessoas acabam 
‘surfando’ na realidade, sem 
se aprofundar”.

O jovem padre Lucas incen-
tiva: “Eu digo pro jovens terem 
perseverança, estudar muito, 
rezar, estar em contato com o 
pároco, se colocar à disposição 
da Igreja e usar a Fé para trazer 
o Reino dos Céus na terra”.
A VOCAÇÃO

DO CATEQUISTA

“O catequista é, antes de 
tudo, um discípulo e missio-
nário de Jesus Cristo. É al-
guém que foi seduzido por ele 
e que se deixou seduzir. Por 
isso, procura viver na sua 
proximidade e intimidade”. 

Festas  dos Santos 
Padroeiros de agosto

SANTA ROSA DE LIMA

SENHOR BOM JESUS

Senhor Bom Jesus – Guarujá
3/8- 20h- Missa Solene.
 4/8- 10h- 2º Passeio Ci-

clístico pela paz. Saindo da 
Paróquia. 17h- Concentração 
em frente ao mercado Krill da 
Cachoeira para carreata com 
a imagem do Senhor Bom 
Jesus. 20h- Missa Campal em 
frente a paróquia.

5/8- 20h- Missa.
6/8- 20h- Missa de cura e 

libertação.
End.: R. Heleno Corrêa de 

Lima, s/ nº, Vila Zilda. Tel.: 
3355-1887.

Senhor Bom Jesus – Ilha 
Diana

6/8- 18 - Missa Solene 
presidida por Pe. José Paulo 
(Catedral de Santos).

Paróquia Santa Rosa de 
Lima – Guarujá

13 a 22/8- 19h30 – No-
vena.

23/8- 19h30- Missa com 
bênção da água.

25/8- 17h30- Procissão de 
Santa Rosa.

18h30- Missa com bênção 
das rosas.

11/8- 14h- Momento de 
Kairós com Padre André 
Luna da comunidade Betânia 
da Canção Nova.

End.: Av. Manoel da Cruz 
Michael, 297, Santa Rosa. 
Tel.: 3358-1479.

Nossa Senhora da Lapa – 
Padroeira de Cubatão

15/8- 17h- Concentração 
na paróquia São Francisco de 
Assis (Vila Nova). Em segui-
da, procissão luminosa até a 
Paróquia N. Senhora da Lapa 
para a celebração da Missa. 

Após a missa haverá o 
Evangelizashow com a pre-
sença do Frei Zeca.

End.: Av. Nove de Abril, 
1947, Centro. Tel.: 3372-1181.

Tríduo e festa em honra a 
Nossa Senhora Rainha da 

Paz (Ribamar - Peruíbe)
19/8- 19 - Missa do 1º Dia 

do Tríduo .
20 - 19h -  Missa do 2º Dia 

do Tríduo .
Dia 21, quarta-feira -  19h 

Todos conhecem o pro-
vérbio: “Filho de peixe, pei-
xinho é”. Conhecem também 
aquele outro: “Tal pai, tal 
fi lho!” São afi rmações da sa-
bedoria popular sobre o po-
der da imitação. Assim como 
“de pequenino se torce o 
pepino”, assim ninguém du-
vida da infl uência marcante 
dos modelos na formação do 
caráter das crianças dentro 
de um lar. Podemos até dizer 
da infl uência na formação ou 
deformação da personalidade 
de alguém em sua infância e 
adolescência, dependendo do 
lugar onde cresce. Ninguém é 
“pau que nasce torto”. Cada 
pessoa guarda durante toda 
a vida a capacidade de fazer 
mudanças, por pior que pare-
ça o seu estado atual.

Os modelos são o primeiro 
e mais poderoso fator na edu-
cação de alguém. “Toda árvo-
re boa produz bons frutos”, 
lembrava Jesus no Sermão da 
Montanha (Mt 7, 17), e reforça-
va a responsabilidade dos pais 
e educadores na construção da 
personalidade das crianças, di-
zendo: “pelo fruto se conhece 
a árvore” (Mt 12, 33). 

Bons costumes e compor-
tamentos sadios acontecem 
em famílias bem ajustadas, 
porque a educação entra em 
primeiro lugar pelos olhos, só 
depois pelos ouvidos, isto é, 
pelos bons conselhos recebi-
dos. A coerência dos adultos, 
entre o que dizem como pro-
postas e o que fazem na hora 
do vamos ver, é fundamental 

na formação de nosso povo. 
Gente corrupta deve ter assis-
tido exemplos de corrupção 
durante os anos de infância 
e adolescência, para depois 
aparecerem no cenário social 
como igualmente corruptos.

Sempre é tempo, porém, 
para dirigirmos nosso olhar 
para o modelo ideal da edu-
cação cristã, proposto pelo 
próprio Deus. “Se me foi feita 
misericórdia, foi para que em 
mim, primeiro, Cristo Jesus 
demonstrasse toda a sua 
longanimidade, como exem-
plo para quantos nele hão 
de crer para a vida eterna” 
(1 Tim 1, 16). Como cristãos 
conscientes, olhamos para 
ele para imitar suas atitudes, 
impregnar-nos de suas idéias 
e agir como ele agiu. 

Concretamente falando, 
diante de cada circunstância 
de nosso dia a dia, de cada 
oportunidade que nos apa-
rece, vale a pena perguntar-
nos: O que Jesus faria neste 
momento? O que ele pensaria 
a respeito? O que ele diria em 
meu lugar? Este exercício fre-
quente tornará cada vez mais 
autentica a afi rmação de que 
estamos sendo seguidores 
de Jesus. 

Porque seguir a Cristo é 
ser como ele, como exclama 
entusiasmado o apóstolo: “Já 
não sou que vivo, mas é Cris-
to que vive em mim. Minha 
vida presente na carne, vivo-a 
pela fé no Filho de Deus, que 
me amou e se entregou a si 
mesmo por mim (Gl 2, 20).

Dom Eugênio Rixen, presi-
dente da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Animação Bí-
blico-Catequética da CNBB.

Antes de escolher a vida 
religiosa, o matrimônio ou o 
sacerdócio, todos os fi éis da 
Igreja Católica passam pelas 
mãos de catequistas que os 
iniciam à vida cristã, além 
dos grupos de Perseverança 
e outros grupos que adoles-
centes e jovens participam. 

Muitas ve-
zes, através 
desses ca-
tequistas, é 
que surge 
a vocação e 
o desejo de 
c a m i n h a r 
na Igreja.

K á t i a 
Gonçalves 
Esteves está 
há mais de 
8 anos na 
C o m i s s ã o 
de Anima-
ção Bíblico-
Catequética 
da Diocese 
de Santos, 
tendo, an-

tes disso , trabalhado por 
muito tempo como catequista 
de crianças, adolescentes e 
adultos. “Tenho Paixão pela 
catequese”, declara Kátia.

A missão dela como cate-
quista começou na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 
em Santos, quando a Irmã 
Luiza Ravasi, responsável 
pela catequese na paróquia, 
convidou-a para ser cate-
quista e, “a partir daí, não 
consegui mais lagar”.

Kátia é professora, e sempre 
trabalhou com Educação Fun-
damental I (de 1ª a 4ª séries) e 
lembra que a profi ssão ajudou 
no trabalho com as crianças 
da catequese: “Como profes-
sora, eu estava acostumada 
com a linguagem das crianças, 
sabia quais estratégias usar 
para envolvê-las. Desenvolvia 
jogos, apresentações teatrais e 
os meninos sempre se envol-
viam”. Mas, apesar disso, Kátia 
é categórica ao afi rmar que ser 
catequista é muito diferente de 
ser professora. “Eu tinha cons-
ciência de que nos encontros da 
comunidade eu não era ‘profes-
sora’. Quando se é professora, 
você aprende e passa a matéria. 
Como catequista, não: é preciso 
acreditar, viver aquilo que se 
está passando para as crianças, 
ou seja, viver o evangelho. Ca-
tequese é fé e vida. É ver o que 
a Palavra de Deus ilumina na 
minha vida hoje”.

Quando criança, a ca-
tequese era diferente: “Era 
‘decoreba’ mesmo, pergunta 
e resposta e precisávemos 
fazer a lição”, relembra, dos 
tempos de sua catequese na  
Basílica do Embaré.

Embora, quando se fala 
em ‘catequese’ venha à men-
te ‘crianças e adolescentes’, 
a Igreja tem se preocupado 

com a cateque-
se de adultos e 
mais do que isso, 
com a evange-
lização: “Quan-
do lidamos com 
adultos, o tes-
temunho do ca-
tequista é ainda 
mais importan-
te. Quando eles 
olham o cate-
quista envolvido 
com a comunida-
de, participando, 
é isso que fará 
com os catequis-
tas se envolvam e 
fi quem na comu-
nidade”.

Para os adultos, é neces-
sário fazer uma ‘iniciação a 
vida cristã’, que fará dele um 
evangelizador após viver a 
Palavra e os sacramentos. 
Para Kátia, o que falta para 
que isso se realiza são “as 
comunidades serem mais 
acolhedoras. Entenderem 
que ‘toda ela’ é evangeli-
zadora. A evangelização 
passa por um processo: 1ª 
é anunciado um Kerigma, é 
feito um chamado e aí inicia 
a catequese. Após viver as 
etapas da catequese, passa 
à comunidade que preci-
sa trabalhar e valorizar a 
pessoa humana, vivendo o 
evangelho, sempre pensan-
do em quais são os exemplos 
de Jesus”.

Na Diocese, cada paróquia 
defi ne como escolher seus ca-
tequistas, mas a Comissão de 
Animação Bíblico-Carequética 
oferece todo o instrumental 
necessário - em cursos, encon-
tros, retiros - para a formação 
do catequista. 
VOCAÇÃO DA FAMÍLIA

“A Sagrada Família, íco-
ne e modelo de cada família 
humana, ajude cada um 
a caminhar no espírito de 
Nazaré; ajude cada núcleo 
familiar a aprofundar a 
própria missão civil e ecle-
sial, mediante a escuta da 
Palavra de Deus, a oração e 
a partilha fraterna de vida” 
– Carta de João Paulo II às fa-
mílias. 1994- Ano da Família.

Do dia 11 ao dia 17 de 
Agosto, as dioceses do Brasil 
celebram a Semana da Fa-
mília, que tem como tema “a 
transmissão e educação da 
fé cristã na família”. Vivendo 
este tema em casa, a famí-
lia do Diácono José Guerra 
mostra como a caminhada na 
Igreja e a educação na fé são 
fundamentais na formação 
do caráter dos filhos, para 
que sejam pessoas com valo-
res humanos que exerçam a 
justiça e a caridade no meio 
em que vivem.

José Marques do Amaral 
Guerra é diácono e exerce 
seu ministéiro na Paróquia 
São João Batista, em Santos. 
Há 35 anos ele está casado 
com Elvira Lúcia Santos do 
Amaral com quem três fi-
lhos: Lúcia Helena, 33 anos, 
casada e com um fi lho de três 
meses; Regina Célia, 30 anos 
e Mário Sérgio de 28. Regina 
e Mário moram com os pais.

José Guerra conta que, 
apesar da família católica, o 
engajamento na Igreja veio 
após o início do namoro com 
Elvira que já exercia traba-
lhos pastorais na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 
em Santos. Através desse en-
volvimento com os trabalho 
na Igreja, ele foi convidado 
para o diaconato, sendo or-
denado em outubro de 2001.

Elvira conta que o que 
ajudou na educação dos fi -
lhos foi a participação no En-
contro de Casais com Cristo 

(ECC), que começou logo no 
início do casamento. Assim,  
“quando os fi lhos vieram, nós 
estávamos mais conscientes 
da vocação familiar”. Guerra 
completa: “O ECC foi muito 
importante na vida da nos-
sa família. Nos encontros, 
acontecia uma troca de ex-
periências que nos ajudavam 
a saber como lidar com os fi -
lhos. Os pais colocavam as di-
fi culdades que estavam tendo 
com os fi lhos, como eles en-
contravam a melhor maneira 
de agir e isto nos preparava 
para educar os nossos fi-
lhos. Muitos conflitos que 

ouvíamos 
ali eu não 
c h e g u e i 
a passar 
c o m  o s 
meus fi-
lhos, mas 
a q u e l a s 
experiên-
c i a s  m e 
ajudaram 
d e p o i s , 
q u a n d o 
p re c is a-
va acon-
selhar as 
p e s s o a s 
q u e  m e 
procura-
vam como 
diácono”.

Elvira 
conta que, em casa, a melhor 
maneira para resolver os 
problemas, era parar um mo-
mento para conversar. Perce-
ber que os pais paravam para 
dar-lhes atenção, proporcio-
nava aos  filhos confiança 
para dialogar: “Quando eles 
tinham um problema, nos 
procuravam para conversar 
e até hoje é assim, mesmo 
como adultos. E então nós 
podíamos colocar nossas 
posições”. Guerra lembra: 
“Sempre procuramos torná-
los responsáveis pelas coisas 
deles. Por exemplo: dáva-
mos mesada para que eles 
aprendessem a lidar com o 
dinheiro, se fosse insufi cien-
te, nós até dávamos mais, 
mas descontávamos no mês 
seguinte. Era uma forma de 
pôr limites, e prepará-los 
para o mundo”.

Ensinar aos fi lhos não era 
apenas com palavras, mas 
também sendo exemplo com 
atitudes de respeito e diálogo 
entre os pais. Elvira ressalta: 
“Nós nunca discordávamos 
um do outro na frente dos 
meninos, nem dávamos posi-
ções contrárias um do outro. 
Se o filho pedisse algo pro 
pai que dizia ‘não’ - e depois 
vinha pedir pra mim, espe-
rando uma resposta contrária 
- eu sempre perguntava: ‘o 
que seu pai disse?’ e manti-
nha a mesma posição”. 

A caminhada na Igreja 
sempre acompanhou a famí-
lia. Além dos sacramentos, os 
fi lhos acompanhavam os pais 
nos trabalhos pastorais e as-
sim iam se envolvendo. “Eles 
cresceram num ambiente de 
Igreja. Nos acompanhavam 
nas palestras sobre Liturgia e 
por isso tinham conhecimento 
também sobre certas coisas 
das Igreja. Os amigos deles 
também estavam na Igreja e 
isso despertou neles o desejo 
de começar a se engajar nos 
grupos de jovens e todos se 
envolveram de alguma forma, 
chegando a ser coordenado-
res”, relembra Guerra. “Nós 
plantamos a semente e Deus 
foi cuidando de fazê-la cres-
cer”, conclui Elvira.

No trabalho como Diácono 
e o de Elvira como catequista, 
o casal observa as mais diver-
sas situações familiares com 
seus confl itos, entre eles o caso 
de pais e fi lhos com religiões 
diferentes, mas acreditam que 
com diálogo e respeito, isto 
não deve atrapalhar a convi-
vência como família. 

“Eu acredito que o que deve 
ser passado para os fi lhos são os 
valores humanos. A religião dos 
pais infl uencia os fi lhos, mas 
não é hereditário, uma herança 
genética. Uma hora, os fi lhos 
precisam fazer as escolhas deles, 
mas se houver o respeito entre 
pais e filho e principalmente 
entre as religiões, não é pro-
blema. É preciso achar o ponto 
em comum. Se o ponto comum 
é Cristo é aí que precisam se 
entender”, afi rma o diácono.

- Missa do 3º Dia do Tríduo .
Dia 22 - 19h - Missa e 

procissão festiva.
Com. N. Sra. Rainha da 

Paz - Rua Tiradentes, 479  - 
Jd. Ribamar - (Par. S. João 
Batista) - Peruíbe.

Celebração do martírio de 
São João

A Paróquia s. João Batis-
ta, em Peruibe, passa a cele-
brar o martírio de São João, 
no mês de agosto.

Tríduo: Dias 26, 27 e 28. 
Dia 29 - Missa do Martírio 

de São João Batista. Às 19h, 
na Igreja Matriz.

“O que nos ajudou 
na educação dos fi -
lhos foi a participa-
ção no Encontro de 
Casais com Cristo 
(ECC), que come-
çou logo no início do 
casamento. Assim,  
quando os fi lhos vie-
ram, nós estávamos 
mais conscientes da 
vocação familiar.” 

(Elvira Lúcia)

“Eu tinha cons-
ciência de que nos 
encontros da comu-
nidade eu não era 
‘professora’. Quando 
se é professora, você 
aprende e passa a 
matéria. Como cate-
quista, não: é preciso 
acreditar, viver aqui-
lo que se está passan-
do para as crianças, 
ou seja, viver o evan-
gelho” 

(Kátia Esteves)

... religiosa, catequista: todos apontam para Cristo
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“Arca da Bíblia” incentiva crianças a conhecer a cultura judaicaLiturgia e Canto Pastoral
Andrea Sampaio

Fotos Chico Surian

O 40º Encontro de Li-
turgia e Canto Pastoral 
foi realizado nos dias 5 a 7 
de julho no Centro de For-
mação para o Apostolado 
de Santos (CEFAS), e teve 
como tema “Creio, ó Se-
nhor!, Discípulos e servi-
dores da Palavra de Deus, 
na missão da Igreja”.

O encontro, como acon-
tece desde sua origem, foi 
assessorado por Ir. Mirian 
Terezinha Kolling, e com 
a colaboração de André 
Zamur. Os participantes 
puderam conhecer um 
repertório diversificado 
com cânticos litúrgicos, 
exercícios, e músicas de di-
versos compositores brasi-

Festa de N. Sra. do Mon-
te Serrat - Padroeira de 

Santos
25/8 - Domingo - 16 ho-

ras - Missa Solene de Abertura 
dos festejos de N. Senhora do 
Monte Serrat (Santuário) - Pe. 
José Myalil Paul (Pároco da 
Catedral e do Santuário). Em 
seguida procissão pelas esca-
darias e carreata para o Sam-
bódromo, acolhida oficial do 
Dom Jacyr Francisco Braido 
e Santa Missa (Campal).

Missas e celebrações 
na Catedral

26/8 – 2ª-feira - 9h – 
Missa ; 11h – Reza do Ro-
sário ; 12h - Missa. 14h – 
Celebração; 16h – Missa 
Comunitária ; 19h – Missa 
Comunitária - Pe. Eniroque 
Ballerini – Paróq. São Judas 
Tadeu-Cubatão e Pastoral da 
Comunicação

27/8 - 3ª-feira - 9h - 
Missa; 11h - Reza do Santo 
Rosário - Colégio Passionista 
São Gabriel; 12h - Missa; 14h 
- Celebração - Colégio São 
José; 16h - Missa Comuni-
tária - Apostolado da Oração 
Diocesana; 19h - Missa Co-
munitária.  

28/8 -  4ª-feira - 9h – 
Missa; 11h – Reza do Rosário 
; 12horas – Missa; 14h – Ce-
lebração. 16h - Missa; 19h 
– Missa. 

29/8 - 5ª-feira - 9h – 
Missa; 11h – Reza do Rosário 
–Ir. Aparecida- Carmelo de 
São José e da Virgem Mãe 
de Deus; 12h - Missa 14h - 
Celebração; 16h – Missa; 
19h – Missa.  

30/8 - 6ª-feira (Início 
da Novena) - 9h – Missa 
Comunitária – Jose Myalil 
Paul; 11h – Reza do Rosário; 
12h – Missa. 14h– Celebra-

ção; 16h – Missa; 18h30m 
– 1º Dia de Novena. Tema: 
Maria, a escolhida de Deus; 
19h - Missa na Catedral com 
as paróquias: São Tiago 
Apóstolo, Sagrada Família, 
Sta. Margarida Maria, Nossa 
Sra.Rosário de Pompéia

31/8 – Sábado - 9h – 
Missa; 11h – Rosário; 12h 
– Missa; 14h - Celebração; 
16h - Missa; 18h30m – 2º 
Dia de Novena. Tema: 
Maria, na escuta de Deus; 19h 
– Missa com as paróquias:  
São J. Operário e Santuário 
do Monte Serrat

 1/9 – Domingo - 9h - Mis-
sa – Dom Jacyr Francisco 
Braido; 11h - Reza do Rosário; 
12h - Missa; 14h – Celebração;  
16h - Missa; 16h - Missa no San-
tuário Monte Serrat; 18h30m 
– 3º Dia de Novena. Tema: 
Maria acolhe a palavra de Deus 
e a põe em prática; 19h – Missa 
com a paróquia N. S. da Assun-
ção.

2/9 - 2ª-feira  - 9h - Mis-
sa; 11h - Reza do Rosário; 12h 
– Missa. 14h – Celebração; 
16h - Missa; 18h30m – 4º 
Dia de Novena. Tema: 
Maria, humilde serva do 
Senhor. 19h – Missa com as 
paróquias Sagrado Coração 
de Jesus e Santa Cruz

3/9 - 3ª-feira - 9h – 
Missa; 11h – Reza do Rosário 
– Toca de  Assis; 12h – Mis-
sa; 14h – Celebração. 16h 
– Missa; 18h30m – 5º Dia 
de Novena. Tema: Maria é 
fiel ao Projeto de Deus. 19h 
– Missa com as paróquias: 
Navegantes, N. S. do Carmo 
e Embaré.

4/9 - 4ª-feira - 9h – 
Missa; 11h - Reza do Rosário; 
12h - Missa; 14h - Celebração; 
16h – Missa; 18h30m – 6º 

Dia de Novena. Tema: 
Maria, mãe e modelo das 
famílias. 19h – Missa com as 
paróquias: S. Paulo Apóstolo, 
S. Judas e Senhor dos Passos.

5/9 - 5ª-feira - 9h – Mis-
sa; 11h – Reza do Rosário; 
12h – Missa; 14h – Celebra-
ção; 16h – Missa; 18h30m 
– 7º Dia de Novena. Tema: 
Maria, auxílio de todos os 
cristãos. 19h – Missa com as 
paróquias: Imaculado Cora-
ção de Maria, Jesus Crucifi-
cado e São João Batista.

6/9 - 6ª-feira - 9h – Mis-
sa; 11h - Reza do Rosário; 12h 
- Missa; 14h - Celebração. 16h 
- Missa; 18h30m – 8º Dia 
de Novena. Tema: Maria, 
missionária de Jesus Cristo. 
19h – Missa - Paróquias: São 
Benedito, São Jorger Martir e 
Nossa Sra Aparecida

7/9 – Sábado - 9h – 
Missa; 10h – Missa no Santu-
ário N. Sra do Monte Serrat; 
11h – Reza do Rosário; 12h 
– Missa; 16h - Missa; 18h – 
Missa no Santuário do Monte 
Serrat. 18h30m – 9º Dia 
de Novena. Tema: Maria, 
mãe dos vocacionados. 19h 

– Missa com o Seminário 
Diocesano São José e Equipe 
Nossa Senhora A e B. 

 8/9 - Domingo (Festa 
da Padroeira)

Na Catedral:
7h – Missa Solene – Pe. 

José Maria da Silva; 8h – 
Missa Solene - Pe. Caetano 
Rizzi; 9h30 -  Missa Cam-
pal, em frente a Catedral, 
presidida por Dom Jacyr 
Francisco Braido e clero 
de Santos. Em seguida acon-
tecerá a procissão, conduzindo 
a imagem de Nossa Senhora 
até o Paço Municipal, onde 
haverá Renovação da Consa-
gração da Cidade a N. Senhora 
do Monte Serrat e retorno ao 
seu Santuário.

 No Santuário:
9h – Missa Solene - Pe. 

Francisco José Greco. 16h – 
Missa Campal - Dom Jacyr 
Francisco Braido (Bispo 
Diocesano). 19h – Missa 
Solene - Pe. José Myalil Paul 
(Pároco). Encerramento da 
Festividade.

Telefones da Catedral: 
3224-1593/32324593.

Santos se prepara para homenagear Nossa Senhora do Monte Serrat

leiros.  O cume da festa foi 
a homenagem aos amigos 
músicos e compositores de 
caminhada Pe. Ximenes, 
Pe. Lúcio Floro, Juan Ma-
nuel Serrano Jr., quarteto 
formado a pedido do então 
bispo Dom David Picão. 

O Encontro de Canto 
Pastoral tem o apoio da 
CODIPAL-Comissão Dio-
cesana Para a Liturgia.

(Colaboração: Andrea 
Sampaio)

Festa em louvor a S. Tiago

Padroeiro dos motoristas

A comunidade da paróquia S. Tiago Apóstolo, em 
Santos, celebrou a festa do Padroeiro com novena festiva. 
A Novenca contou com a participação de padres de vá-
rias paróquias e de diáconos presidindo as celebrações. 
O pároco Padre Lucas Alves agradece a colaboração e 
empenho de todos os paroquianos na realização da festa 
do Padroeiro.

Paróquia S. Tiago/facebook

Para cele-
brar S. Cris-
tóvão,  Pa-
droeiro dos 
motoristas, 
várias co-
munidades 
realizaram 
celebração 
especial: na paróqua N. 
Sra. de Sion, em Itanha-
ém, foi realizada missa e 
procissão; e na paróquia S. 
Paulo Apóstolo, em Santos, 
a missa e bênção especial 
para os motociclistas. Na 
S. Paulo  a missa para os 
motociclistas será cele-
brada todo 3º domingo 

do mês, às 10h30. “Em 
seguida, haverá o passeio 
de motocicletas pela Orla 
de Santos com o objetivo 
de promover a paz no trân-
sito”, explica o pároco, Pe. 
Claudenil Moraes.

Todos são convidados!

N.Sra. de Sion/facebook

Depois de pouco mais de 
um ano de estudos em Isra-
el, no Instituto Ratisbonne 
São Pedro, sobre a relação 
judeus-cristãos nas sagradas 
escrituras, Padre Fernando 
Gross está de volta à Diocese, 
retomando suas atividades 
na Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Pompéia, em 
Santos.

Além da extensa produ-
ção sobre a relação judeus-
cristãos - tema se seu estudo 
- Padre Fernando trouxe 
também o projeto “A Arca 
da Bíblia”, a ser desenvolvida 
com crianças da Catequese. 
Ele explica: “O projeto “A 
Arca da Bíblia” reproduz de 
forma gráfica a estrutura 
da Torá, que é o livro das 
Sagradas Escrituras do povo 
Judeu. É uma forma de tor-
nar familiar às crianças um 
elemento tão importante 
da cultura judaica, mas que 
contém as mesmas histórias 
sobre a Aliança de Deus, 
que elas conhecem na nossa 
Bíblia. É mais um recurso 
visual para os encontros da 
catequese para ajudar as 
crianças a conhecer, a res-
peitar e a valorizar a cultura 
judaica e fazê-las perceber o 
quanto nossa cultura cristã 
está marcada pela cultura 
judaica. Ao mesmo tempo, 
essa visão pode nos ajudar a 
superar também a ‘teologia 
da substituição’, segundo a 

qual Jesus veio acabar com 
as antigas escrituras. Não, 
Jesus era judeu, viveu como 
judeu. Ele veio corrigir o que 
estava errado na interpreta-
ção da Palavra de Deus e nos 
ensinar que existe apenas 
uma “aliança’ de Deus para 
com seu povo escrita em ‘dois 
volumes’”.

Segundo Pe. Fernando, 
esse processo também aju-
dará nossas crianças a se 
interessarem pelo diálogo re-
ligioso, de modo especial com 
os judeus. Para isso, a “Arca 
da Bíblia” está organizada 
como um grande painel (para 
abrir e fechar) onde podem 
ser encontradas oito histórias 
do Antigo Testamento (ao 

centro), e nas extremidades, 
de um lado, texto da Declara-
ção Nostra aetate, do Concílio 
Vaticano II (sobre a Igreja e 
as religiões não-cristãs) e na 
outra, textos dos papas João 
Paulo II e Bento XVI sobre a 
relação cristãos-judeus. Ao 
final, uma oração para pedir 
a paz na Terra Santa, Jerusa-
lém, berço da Bíblia.

Um exemplar da ‘Arca’ já 
foi entregue para cada paró-
quia que, por sua vez, poderá 
reproduzi-lo se for o caso. 
O projeto “Arca da Bíblia” 
é inspirado na coletânea de 
histórias bíblicas do francês 
Peter Stevenson, L’arche De 
La Bible, e foi convertido 
para o formato ‘rolo/torá’ 

para fins didáticos, segundo 
a proposta de Pe. Fernando.

Arca da Bíblia: “Para apro-
ximar judeus e cristãos atra-
vés do conhecimento da 
Palavra de Deus”, explica Pe. 
Fernando

Textos do Concílio Vaticano II e dos papas João Paulo II e 
Bento XVI sobre diálogo interreligioso e visual de gibi para 
encantar a garotada

Tradicional celebração da descida da imagem de N. Sra. do 
Monte Serrat no último domingo de agosto. Até o dia 8/9 ela 
fica na Catedral de Santos
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