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DIOCESANA

A Semana Santa nos leva de volta ao caminho do seguimento de Jesus
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P6

“São João XXIII e São João Paulo II tiveram a 
coragem de contemplar as feridas de Jesus”

FOTO: Dom Jacyr / Vaticano

Em 27 de abril de 2014, os beatos João 
XXIII e João Paulo II foram canonizados. 
Na homilia, o Papa Francisco refere-se ao 
Santo João XXIII como o “Papa da docili-
dade do Espírito” e a João Paulo II como 
o “Papa da família”:

“Na convocação do Concílio, São João 
XXIII demonstrou uma delicada docilida-
de ao Espírito Santo, deixou-se conduzir 
e foi para a Igreja um pastor, um guia-
-guiado, guiado pelo Espírito. Este foi o 
seu grande serviço à Igreja; por isso gosto 
de pensar nele como o Papa da docilidade 
ao Espírito Santo.

Neste serviço ao Povo de Deus, São 
João Paulo II foi o Papa da família. Ele 
mesmo disse uma vez que assim gostaria 
de ser lembrado: como o Papa da família. 
Apraz-me sublinhá-lo no momento em 
que estamos a viver um caminho sinodal 
sobre a família e com as famílias, um ca-
minho que ele seguramente acompanha e 
sustenta do Céu.

Que estes dois novos santos Pastores do 
Povo de Deus intercedam pela Igreja para 
que, durante estes dois anos de caminho 
sinodal, seja dócil ao Espírito Santo no 
serviço pastoral à família. Que ambos nos 
ensinem a não nos escandalizarmos das 
chagas de Cristo, a penetrarmos no mistério 
da misericórdia divina que sempre espera, 
sempre perdoa, porque sempre ama.”

Relíquia de São João 
Paulo II 

As celebrações da Se-
mana Santa colocam os 
cristãos em sintonia com 
o grande mistério da Pai-
xão, Morte e Ressureei-
ção de Jesus, mostrando 
a todos o caminho da 
verdadeira salvação: a 
doação da própria vida 
por amor à humanidade.
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Catedral  
pede ajuda 
para 
reformas

P.7

Capela S. João Paulo II ganha 
relíquia do Padroeiro
Relíquia de S. João Paulo II (fi os de cabelo do Sumo Pon-
tífi ce) foi apresentada no dia 27 de abril à comunidade da 
capela no Campo Grande.

Chico Surian
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CRB-SANTOS

A Conferência dos Religiosos do Brasil-SRB Nucleo 
Santos convida para o encontro dos religosos e religiosas 
no dia 7 de junho.

HORÁRIO: 8h30 às 16h30
TEMA: VRC hoje: Identidade e Esperança
ASSESSORA: Ir. Maria Inês Ribeiro, mad. 
LOCAL: Colégio São José, Comunidade de nossas 

Irmãs de São José de Chambéry - Av. Ana Costa, 373 – 
Gonzaga - Santos.

Encontro CRB Nucleo Santos

O papa Francisco aco-
lheu o pedido de renún-
cia apresentado por dom 
Ercílio Turco, em con-
formidade com o cânon 
401.1 do Código de Direito 
Canônico, e nomeou no 
dia 16/4, como bispo da 
diocese de Osasco (SP - 
Regional SP2), dom João 
Bosco Barbosa de Sousa, 
OFM, transferindo-o da 
sede episcopal de União da 
Vitória (PR).

Trajetória
Dom João Bosco Bar-

bosa de Sousa é natural 
de Guaratinguetá (SP), 
membro da Ordem dos 
Frades Menores (OFM). 
Foi nomeado bispo em 03 
de janeiro de 2007, sendo 
ordenado no dia 23 de mar-
ço do mesmo ano. É bispo 
de União da Vitória desde 
30 de março de 2007. O 
lema “Cristo nossa vitória” 
conduz a missão episcopal 
de dom João Bosco que 
atualmente é presidente do 

Dom João Bosco,OFM, é nomeado 
bispo de Osasco (SP)

Regional Sul 2 da CNBB.
Com formação em jor-

nalismo pela Pontifícia 
Universidade Católica de 
São Paulo (PUC) e Comu-
nicação Social pela União 
Católica Internacional de 
Imprensa, dom João Bos-
co dedica-se aos trabalhos 
da Pastoral da Comunica-
ção, com experiências em 
mídias audiovisuais, rádio 
e televisão. 

Em 2013, integrou a 
comissão do texto base da 
51ª Assembleia Geral da 
CNBB.

Profa. M.Apparecida Franco 
Pereira - Pastoral Universi-

trária – Unisantos.

Neste ano de 2014, mais 
precisamente no mês de 
maio, faz dez anos que Pe. 
Waldemar Valle Martins 
terminou sua caminhada e 
missão nesse nosso mundo 
de lutas.

Pe. Waldemar marcou o 
seu ministério, entendendo 
a educação como campo de 
evangelização, como forma-
ção do homem, ser situado 
no mundo.

Homem de inteligência 
privilegiada (brilhante), vi-
gorosa, colocou seu dom da 
palavra a serviço da Igreja e 
de seu Evangelho. Via, enxer-
gava, no próximo, seu irmão, 
o Cristo Jesus.

Para aqueles que não  co-
nheceram P. Waldemar Valle 
Martins ou não tiveram o 
privilégio de conviver mais 
de perto com ele, lembramos 
algumas informações:

Nasceu em Santos, em 
1926, numa família pro-
fundamente religiosa, que 
tinha militância na Paróquia 
N. Senhora do Rosário de 
Pompéia. D. Maria fez parte 
ou dirigiu por muitos anos a 
Corte de São José e a Obra 
das Vocações Sacerdotais. Sr. 
Martins deu, durante muitos 
anos, parte de sua vida à So-
ciedade São Vicente de Paulo, 
entre outras obras.

Pe. Waldemar manifestou 
sua vocação aos dezesseis 
anos, após concluir os estu-
dos secundários no Ginásio 
do Estado, e ingressou no 
Seminário de Pirapora-SP.  
Após breve estada no Semi-
nário Maior da Imaculada 
Conceição em São Paulo, 
D. Idílio José Soares, então 
bispo da Diocese de Santos,  
o encaminhou para Roma, 
onde fez seus estudos de 
filosofia e teologia na Uni-
versidade Gregoriana e foi 
ordenado sacerdote em 1950.

Era marcante sua preocu-
pação com o homem sofredor 
e já na viagem de volta ao 
Brasil atendia com desvelo 
os imigrantes italianos que, 
após a guerra, se dirigiam 
para cá.

Iniciou seu ministério 
sacerdotal dividido entre São 
Paulo (aulas no Seminário 
Central para os seminaris-
tas) e Santos. Desde então 
sua tarefa foi a formação da 
juventude:  dava concorridas  
aulas de religião no Colégio 
Canadá e atendia nas outras 
escolas os movimentos de 
Ação Católica: Juventude 
Estudantil Católica (JEC)
e Juventude Universitária 
Católica (JOC), além da JOC, 

Pe. Waldemar Valle Martins: dez anos!
em cuja sede, na rua da Cons-
tituição,  tinha seu escritório 
e sua biblioteca, para estudo 
e atendimento pastoral.  Na 
Universidade Católica, ainda 
somente com as Faculdades 
de Direito e de Filosofia, 
ministrava aulas de Cultura 
Religiosa e de Filosofi a.

De volta a Roma (1960-
1962), doutorou-se em Filo-
sofi a  com a tese “Liberdade 
de ensino: refl exões a partir 
de uma situação no Brasil”, 
onde discute princípios éticos 
na primeira Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.

Em Santos, trazendo os 
novos ares do Concílio Vati-
cano II (1962-1965), organiza 
a Paróquia do Senhor dos 
Passos, na época uma das 
vanguardas da Diocese de 
Santos, com o selo da cen-
tralidade na Eucaristia, na 
Evangelização e conhecimen-
to da doutrina, e na  formação 
de uma comunidade viva com 
a participação do leigo na 
vida da Igreja.

Nessa dinâmica de co-
nhecimento do pensamento 
da Igreja, sob os bafejos do 
Vaticano II, escreve domi-
nicalmente em A Tribuna 
(1964-1967) e no Cidade de 
Santos (1967-1970). Grande 
parte desses artigos foram 
publicados em seus livros 
“Sinal verde na Igreja?” e 
“Riscos da fé”.

Sua última grande tarefa 
foi a implantação da Univer-
sidade Católica de Santos, 
depois de uma luta de mais 
de dez anos, conseguida em 
1989. Vem a ser o seu pri-
meiro Reitor, impulsionando 
a sua missão para o compro-
misso com a Evangelização e 
o diálogo entre ciência e fé. 
Em suas aulas de História 
da Filosofi a Contemporânea, 
divulgou o pensar de autores 
católicos e cristãos. Durante 
esse período, serviu a Uni-
versidade Católica do Brasil, 
dirigindo por dois mandatos 
a Associação Brasileira de 
Escolas Superiores Católicas.

O Senhor o chamou em 
2004. Combalido pela do-
ença, deu testemunho de 
aceitação das limitações, com 
um espírito de fé exemplar.

Sua vida missionária pode 
ser resumida em poucas 
palavras: a serviço da Igreja 
e dos irmãos, pela palavra e 
pela escrita, e pelo seu tes-
temunho de amor: “Quando 
eu deixar de amar, peço aos 
meus amigos que mandem 
celebrar missa de 7º dia”, 
palavras encontradas em um 
dos seus livros de pensamen-
to (“Vitrais do mundo”).

Muitas outras atuações  
fora da cidade e até do País 
fi zeram parte da vida de Pe. 

Waldemar Valle Martins.
LEMBRANÇAS

Passados dez anos, algu-
mas lembranças e palavras 
de alguns que conviveram na 
Universidade:

Prof. Mestre Fábio 
Maimone - Diretor do 
Centro de Ciências da 
Educação e professor de 
Filosofia: “Querido pro-
fessor Waldemar, o senhor 
me ensinou mais do que 
valorizar a autenticidade de 
nossas atitudes diante da 
clareira de nossa fi nita exis-
tência. Aprendi a aprender o 
valor das pessoas em minha 
vida, aprendi a grande lição, 
talvez a maior de todas, a ver 
a beleza de tudo, nos gestos 
mais simples que nos cercam. 
Aprendi que ainda estou 
aprendendo...

 O senhor me despertou 
para o encanto diante da 
humanidade, dos valores, da 
pessoa e da fé em Cristo. Mais 
do que um humanista e exis-
tencialista cristão, sacerdote, 
fi lósofo, o senhor foi meu  e 
nosso amigo. Hoje, quando 
me ponho a escrever sobre 
nossa amizade e sua pessoa, 
as lágrimas me correm - mis-
to de saudade, ternura e de 
agradecimento. Heidegger, 
Mounier, Mondin, Chardin, 
Aquino, Aristóteles - quantos 
ensinamentos! - que diante 
de sua presença se calam 
para que o brilho de seus 
atos, gestos e palavras, na 
vacuidão do silêncio, ecoem.

[...] Agradeço por ter sem-
pre priorizado, no exercício 
de sua profi ssão, a excelência 
e a vontade de transmitir um 
mundo baseado no amor, no 
respeito e no serviço à pessoa 
- o que já denotava sua postu-
ra crítica e corajosa diante do 
interesse pessoal, econômico 
e material de nosso tempo. 
Agradeço a dedicação, que 

muitas vezes presenciei, na 
universidade, na paróquia, 
na alegria de sua companhia, 
na hora do descanso, traduzi-
da na sua imensa vontade de 
escutar e aconselhar”.

Antonio Tadeu F. 
Amado, Físico e Profes-
sor universitário:  “Com 
ele [P.Waldemar],aprendi 
que o serviço e a tolerância 
com as difi culdades do ou-
tro [...] eram importantes 
no mundo contemporâneo. 
Mas dos dois, o serviço, uma 
atitude única cristã era o 
mais importante e nisso te-
nho me esforçado na minha 
vida pessoal e acadêmica 
[...]. Saudades dos diálogos 
inteligentes e impertinentes 
que tinha com ele, sempre 
paciente com meu pragma-
tismo científi co e minha into-
lerância com o misticismo e 
o sincretismo religioso. Sinto 
sua falta na Universidade... 
muita falta.”

Dra. Maria Zilda Cruz, 
poetiza e professora uni-
versitária, que foi da 
primeira turma da Facul-
dade de Filosofi a e aluna 
de Pe. Waldemar: “São dez 
anos de ausência de um mes-
tre fi rme em conhecimentos, 
adquiridos tenazmente no-
estudo diário. O dom que 
Deus doou à sua inteligência 
brilhante atendeu a necessi-
dade de espalhar verdades 
e bem conduzir a cultura 
sobre sua responsabilidade. 
Muito fez pela Unisantos. 
Ainda, pela palavra como 
sacerdote, levou consolo aos 
afl itos, apontando direções 
de condutas amenizadoras 
ao sofrimento. Na suavidade 
e fi rmeza sua voz carregou 
a certeza de cumprir sua 
missão, ensinar e socorrer 
pelo acervo do bom discer-
nimento. São dez anos sem 
qualquer diálogo oral. Mas 
a ausência se preenche pelo 
diálogo da saudade repleta 
de carinho e estima pelo Pe. 
Waldemar”.

Paulo Fernando Cam-
pbell Franco, coordena-
dor do Curso de História 
na Universidade e autor 
do livro”Waldemar Val-
le Martins, Homem  de 
virtude e saber” observa: 
“Pe. Waldemar [...] Sua ge-
nerosidade, disponibilidade 
de espírito e participação em 
atividades relevantes conti-
nuam, pela força do exemplo, 
a alimentar o nosso ânimo e a 
relembrar que todo recomeço 
é uma fonte de esperança 
renovada. 

 “Deus está aqui no meu 
sangue, onde molho a pena 
para escrever seu santo 
nome” (Waldemar Valle Mar-
tins, Vitrais do mundo).

O presidente da Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), cardeal 
Raymundo Damasceno As-
sis, presidiu a celebração 
eucarística de abertura da 
52ª Assembleia Geral dos 
Bispos do Brasil. Em torno 
do altar central do Santuá-
rio Nacional de Aparecida 
(SP), os bispos e assessores 
rezaram pelos trabalhos da 
Assembleia, realizada de 
30/4 a 9 de maio.

 Na homilia, o cardeal 
lembrou que a Assembleia 
tem a marca da alegria das 
recentes canonizações de 
São João XXIII, São João 
Paulo II e, especialmente, 
do Apóstolo do Brasil, São 

Conferência dos Bispos realiza Assembleia Geral
José de Anchieta. “A santi-
dade é uma vocação univer-
sal e as canonizações são um 
estímulo para nós, pois nos 
apresentam um modelo de 
vida cristã”, declarou dom 
Raymundo.

A partir da liturgia do 
dia, o cardeal recordou que 
a razão da alegria cristã foi 
a plenitude da revelação em 
Jesus Cristo: “Deus é amor”. 
“É esta a mensagem que os 
cristãos devem anunciar 
hoje no mundo”. 

Ele também destacou os 
principais temas que estão 
na pauta da Assembleia, 
como a renovação das paró-
quias e a atuação dos leigos. 
“A Igreja no Brasil quer, à luz dos 50 anos do Concílio, 

avaliar e apoiar a atuação e 
vocação dos leigos e leigas, 
na Igreja e na sociedade 
brasileira”.

Dom Raymundo também 
destacou a reflexão sobre a 
questão agrária, um tema 
relevante que está na pauta 
dos trabalhos. O episcopado 
deve divulgar um docu-
mento específico sobre o 
tema. “Será uma forma de 
iluminar essa questão tão 
atual à luz do Evangelho e 
do ensinamento social da 
Igreja”. 

“Queridos irmãos e ir-
mãs, a todos peço que se 
unam a nós neste dia de 
Assembleia pela oração e 
pelo oferecimento das pe-

quenas ações que semeiem a 
bondade e paz neste mundo. 
Assim, nossa Assembleia, 
com a graça de Deus, pode-
rá mais eficazmente atingir 
o objetivo proposto nas 
Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no 
Brasil: “evangelizar, a partir 
de Jesus Cristo e na força do 
Espírito Santo, como Igreja 
discípula, missionária e 
profética, alimentada pela 
Palavra de Deus e pela Eu-
caristia, à luz da evangélica 
opção preferencial pelos po-
bres, para que todos tenham 
vida (cf. Jo 10,10), rumo ao 
Reino definitivo” (DGAE, 
objetivo Geral)”, destacou 
Dom Damasceno.

(fonte: cnbb.org.br)

CNBB

Notícias e agenda dos 
eventos nas paróquias da 
Diocese de Santos acesse:

facebook.com/
diocesedesantos

Pe. Waldemar fez da 
Educação o seu ministério 
pastoral
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VOZ DO PASTOR

Mensagem para a 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais
«Comunicação ao 

serviço de uma autênti-
ca cultura do encontro»

(Domingo, 1 de Junho 
de 2014 - Festa da Ase-
cansão do Senhor)

 Queridos irmãos e irmãs,
Hoje vivemos num mun-

do que está a tornar-se cada 
vez menor, parecendo, por 
isso mesmo, que deveria ser 
mais fácil fazer-se próximo 
uns dos outros. Os progres-
sos dos transportes e das 
tecnologias de comunicação 
deixam-nos mais próximo, 
interligando-nos sempre 
mais, e a globalização faz-
-nos mais interdependentes. 
Todavia, dentro da humani-
dade, permanecem divisões, 
e às vezes muito acentuadas. 
A nível global, vemos a dis-
tância escandalosa que existe 
entre o luxo dos mais ricos e a 
miséria dos mais pobres. Fre-
quentemente, basta passar 
pelas estradas duma cidade 
para ver o contraste entre 
os que vivem nos passeios e 
as luzes brilhantes das lojas. 
Estamos já tão habituados 
a tudo isso que nem nos 
impressiona. O mundo sofre 
de múltiplas formas de exclu-
são, marginalização e pobre-
za, como também de confl itos 
para os quais convergem 
causas económicas, políticas, 
ideológicas e até mesmo, in-
felizmente, religiosas.

Neste mundo, os mass-
-media podem ajudar a sen-
tir-nos mais próximo uns dos 
outros; a fazer-nos perceber 
um renovado sentido de uni-
dade da família humana, que 
impele à solidariedade e a um 
compromisso sério para uma 
vida mais digna. Uma boa co-
municação ajuda-nos a estar 
mais perto e a conhecer-nos 
melhor entre nós, a ser mais 
unidos. Os muros que nos 
dividem só podem ser supe-
rados, se estivermos prontos 
a ouvir e a aprender uns dos 
outros. Precisamos de har-
monizar as diferenças por 
meio de formas de diálogo, 
que nos permitam crescer na 
compreensão e no respeito. A 
cultura do encontro requer 

que estejamos dispostos não 
só a dar, mas também a rece-
ber de outros. Os mass-media 
podem ajudar-nos nisso, es-
pecialmente nos nossos dias 
em que as redes da comu-
nicação humana atingiram 
progressos sem precedentes. 
Particularmente a internet 
pode oferecer maiores pos-
sibilidades de encontro e de 
solidariedade entre todos; e 
isto é uma coisa boa, é um 
dom de Deus.

No entanto, existem as-
pectos problemáticos: a 
velocidade da informação 
supera a nossa capacidade 
de reflexão e discernimento, 
e não permite uma expres-
são equilibrada e correta de 
si mesmo. A variedade das 
opiniões expressas pode ser 
sentida como riqueza, mas é 
possível também fechar-se 
numa esfera de informações 
que correspondem apenas 
às nossas expectativas e às 
nossas ideias, ou mesmo a 
determinados interesses po-
líticos e económicos. O am-
biente de comunicação pode 
ajudar-nos a crescer ou, pelo 
contrário, desorientar-nos. 
O desejo de conexão digital 
pode acabar por nos isolar 
do nosso próximo, de quem 
está mais perto de nós. Sem 
esquecer que a pessoa que, 
pelas mais diversas razões, 
não tem acesso aos meios de 
comunicação social corre o 
risco de ser excluído.

Estes limites são reais, 
mas não justifi cam uma rejei-

ção dos mass-media; antes, 
recordam-nos que, em última 
análise, a comunicação é uma 
conquista mais humana que 
tecnológica. Portanto haverá 
alguma coisa, no ambien-
te digital, que nos ajuda a 
crescer em humanidade e 
na compreensão recíproca? 
Devemos, por exemplo, re-
cuperar um certo sentido de 
pausa e calma. Isto requer 
tempo e capacidade de fazer 
silêncio para escutar. Temos 
necessidade também de ser 
pacientes, se quisermos com-
preender aqueles que são 
diferentes de nós: uma pes-
soa expressa-se plenamente 
a si mesma, não quando é 
simplesmente tolerada, mas 
quando sabe que é verdadei-
ramente acolhida. Se estamos 
verdadeiramente desejosos 
de escutar os outros, então 
aprenderemos a ver o mun-
do com olhos diferentes e a 
apreciar a experiência hu-
mana tal como se manifesta 
nas várias culturas e tradi-
ções. Entretanto saberemos 
apreciar melhor também os 
grandes valores inspirados 
pelo Cristianismo, como, por 
exemplo, a visão do ser hu-
mano como pessoa, o matri-
mónio e a família, a distinção 
entre esfera religiosa e esfera 
política, os princípios de soli-
dariedade e subsidiariedade, 
entre outros.

Então, como pode a co-
municação estar ao serviço 
de uma autêntica cultura do 
encontro? E – para nós, dis-
cípulos do Senhor – que sig-
nifi ca, segundo o Evangelho, 
encontrar uma pessoa? Como 
é possível, apesar de todas as 
nossas limitações e pecados, 
ser verdadeiramente próximo 
aos outros? Estas perguntas 
resumem-se naquela que, um 
dia, um escriba – isto é, um 
comunicador – pôs a Jesus: 
«E quem é o meu próximo?» 
(Lc 10, 29 ). Esta pergunta 
ajuda-nos a compreender a 
comunicação em termos de 
proximidade. Poderíamos 
traduzi-la assim: Como se 
manifesta a «proximidade» 
no uso dos meios de comu-
nicação e no novo ambiente 
criado pelas tecnologias di-

gitais? Encontro resposta na 
parábola do bom samaritano, 
que é também uma parábola 
do comunicador. Na reali-
dade, quem comunica faz-se 
próximo. E o bom samaritano 
não só se faz próximo, mas 
cuida do homem que en-
contra quase morto ao lado 
da estrada. Jesus inverte a 
perspectiva: não se trata de 
reconhecer o outro como 
um meu semelhante, mas da 
minha capacidade para me 
fazer semelhante ao outro. 
Por isso, comunicar signifi ca 
tomar consciência de que 
somos humanos, filhos de 
Deus. Apraz-me defi nir este 
poder da comunicação como 
«proximidade».

Quando a comunicação 
tem como fi m predominante 
induzir ao consumo ou à 
manipulação das pessoas, 
encontramo-nos perante 
uma agressão violenta como 
a que sofreu o homem es-
pancado pelos assaltantes 
e abandonado na estrada, 
como lemos na parábola. 
Naquele homem, o levita e 
o sacerdote não veem um 
seu próximo, mas um es-
tranho de quem era melhor 
manter a distância. Naquele 
tempo, eram condicionados 
pelas regras da pureza ritual. 
Hoje, corremos o risco de 
que alguns mass-media nos 
condicionem até ao ponto 
de fazer-nos ignorar o nosso 
próximo real.

Não basta circular pelas 
«estradas» digitais, isto é, 
simplesmente estar conec-
tados: é necessário que a 
conexão seja acompanhada 
pelo encontro verdadeiro. 
Não podemos viver sozinhos, 
fechados em nós mesmos. 
Precisamos de amar e ser 
amados. Precisamos de ter-
nura. Não são as estratégias 
comunicativas que garan-
tem a beleza, a bondade e a 
verdade da comunicação. O 
próprio mundo dos mass-
-media não pode alhear-se da 
solicitude pela humanidade, 
chamado como é a expri-
mir ternura. A rede digital 
pode ser um lugar rico de 
humanidade: não uma rede 
de fi os, mas de pessoas hu-

manas. A neutralidade dos 
mass-media é só aparente: só 
pode constituir um ponto de 
referimento quem comunica 
colocando-se a si mesmo em 
jogo. O envolvimento pessoal 
é a própria raiz da fi abilidade 
dum comunicador. É por isso 
mesmo que o testemunho 
cristão pode, graças à rede, 
alcançar as periferias exis-
tenciais.

Tenho-o repetido já diver-
sas vezes: entre uma Igreja 
acidentada que sai pela es-
trada e uma Igreja doente de 
auto-referencialidade, não 
hesito em preferir a primei-
ra. E quando falo de estrada 
penso nas estradas do mundo 
onde as pessoas vivem: é lá 
que as podemos, efetiva e 
afetivamente, alcançar. Entre 
estas estradas estão também 
as digitais, congestionadas 
de humanidade, muitas vezes 
ferida: homens e mulheres 
que procuram uma salvação 
ou uma esperança. Também 
graças à rede, pode a men-
sagem cristã viajar «até aos 
confi ns do mundo» (At 1, 8). 
Abrir as portas das igrejas 
signifi ca também abri-las no 
ambiente digital, seja para 
que as pessoas entrem, inde-
pendentemente da condição 
de vida em que se encontrem, 
seja para que o Evangelho 
possa cruzar o limiar do 
templo e sair ao encontro de 
todos. Somos chamados a 
testemunhar uma Igreja que 
seja casa de todos. Seremos 
nós capazes de comunicar o 
rosto duma Igreja assim? A 
comunicação concorre para 
dar forma à vocação missio-
nária de toda a Igreja, e as re-
des sociais são, hoje, um dos 
lugares onde viver esta voca-
ção de redescobrir a beleza da 
fé, a beleza do encontro com 
Cristo. Inclusive no contexto 
da comunicação, é precisa 
uma Igreja que consiga levar 
calor, infl amar o coração.

O testemunho cristão não 
se faz com o bombardeio de 
mensagens religiosas, mas 
com a vontade de se doar 
aos outros «através da dis-
ponibilidade para se deixar 
envolver, pacientemente e 
com respeito, nas suas ques-

tões e nas suas dúvidas, no 
caminho de busca da verdade 
e do sentido da existência 
humana (Bento XVI, Men-
sagem para o XLVII Dia 
Mundial das Comunicações 
Sociais, 2013). Pensemos no 
episódio dos discípulos de 
Emaús. É preciso saber-se 
inserir no diálogo com os 
homens e mulheres de hoje, 
para compreender os seus 
anseios, dúvidas, esperanças, 
e oferecer-lhes o Evangelho, 
isto é, Jesus Cristo, Deus 
feito homem, que morreu e 
ressuscitou para nos libertar 
do pecado e da morte. O de-
safio requer profundidade, 
atenção à vida, sensibilidade 
espiritual. Dialogar signifi ca 
estar convencido de que o 
outro tem algo de bom para 
dizer, dar espaço ao seu pon-
to de vista, às suas propostas. 
Dialogar não significa re-
nunciar às próprias ideias e 
tradições, mas à pretensão de 
que sejam únicas e absolutas.

Possa servir-nos de guia 
o ícone do bom samaritano, 
que liga as feridas do ho-
mem espancado, deitando 
nelas azeite e vinho. A nossa 
comunicação seja azeite 
perfumado pela dor e vinho 
bom pela alegria. A nossa 
luminosidade não derive de 
truques ou efeitos especiais, 
mas de nos fazermos próxi-
mo, com amor, com ternura, 
de quem encontramos ferido 
pelo caminho. Não tenhais 
medo de vos fazerdes cida-
dãos do ambiente digital. É 
importante a atenção e a pre-
sença da Igreja no mundo da 
comunicação, para dialogar 
com o homem de hoje e levá-
-lo ao encontro com Cristo: 
uma Igreja companheira 
de estrada sabe pôr-se a 
caminho com todos. Neste 
contexto, a revolução nos 
meios de comunicação e de 
informação são um grande 
e apaixonante desafio que 
requer energias frescas e 
uma imaginação nova para 
transmitir aos outros a be-
leza de Deus.

Vaticano, 24 de Ja-
neiro – Memória de São 
Francisco de Sales – do 
ano 2014.

Homilia do Papa Fran-
cisco na missa de canoniza-
ção dos Beatos João XXIII e 
João Paulo II (Praça de São 
Pedro, II Domingo de Páscoa 
-  Festa da Divina Misericór-
dia -, 27 de Abril de 2014)

“No centro deste domin-
go, que encerra a Oitava de 
Páscoa e que São João Paulo 
II quis dedicar à Misericór-
dia Divina, encontramos as 
chagas gloriosas de Jesus 
ressuscitado.

Já as mostrara quando 
apareceu pela primeira vez 
aos Apóstolos, ao anoitecer 
do dia depois do sábado, o 
dia da Ressurreição. Mas, na-
quela noite – como ouvimos 
–, Tomé não estava; e quan-
do os outros lhe disseram 
que tinham visto o Senhor, 
respondeu que, se não visse 
e tocasse aquelas feridas, 
não acreditaria. Oito dias 
depois, Jesus apareceu de 
novo no meio dos discípulos, 
no Cenáculo, encontrando-
-se presente também Tomé; 
dirigindo-Se a ele, convidou-
-o a tocar as suas chagas. E 
então aquele homem sincero, 
aquele homem habituado a 
verifi car tudo pessoalmente, 
ajoelhou-se diante de Jesus 
e disse: «Meu Senhor e meu 
Deus!» (Jo 20, 28).

Se as chagas de Jesus po-
dem ser de escândalo para a 
fé, são também a verifi cação 
da fé. Por isso, no corpo de 
Cristo ressuscitado, as chagas 
não desaparecem, continu-
am, porque aquelas chagas 
são o sinal permanente do 
amor de Deus por nós, sendo 
indispensáveis para crer em 
Deus: não para crer que Deus 
existe, mas sim que Deus é 
amor, misericórdia, fi delida-
de. Citando Isaías, São Pedro 

Homilia do Papa Francisco na missa de canonização dos beatos João XXIII e João Paulo II
escreve aos cristãos: «pelas 
suas chagas, fostes curados» 
(1 Ped 2, 24; cf. Is 53, 5).

São João XXIII e São João 
Paulo II tiveram a coragem 
de contemplar as feridas de 
Jesus, tocar as suas mãos 
chagadas e o seu lado tres-
passado. Não tiveram vergo-
nha da carne de Cristo, não se 
escandalizaram d’Ele, da sua 
cruz; não tiveram vergonha 
da carne do irmão (cf. Is 58, 
7), porque em cada pessoa 
atribulada viam Jesus. Fo-
ram dois homens corajosos, 
cheios da paresia do Espírito 
Santo, e deram testemunho 
da bondade de Deus, da sua 
misericórdia, à Igreja e ao 
mundo.

Foram sacerdotes, bispos 
e papas do século XX. Conhe-
ceram as suas tragédias, mas 
não foram vencidos por elas. 
Mais forte, neles, era Deus; 
mais forte era a fé em Jesus 
Cristo, Redentor do homem 
e Senhor da história; mais 
forte, neles, era a misericór-
dia de Deus que se manifesta 
nestas cinco chagas; mais for-
te era a proximidade materna 
de Maria.

Nestes dois homens con-
templativos das chagas de 
Cristo e testemunhas da sua 
misericórdia, habitava «uma 
esperança viva», juntamente 
com «uma alegria indescri-
tível e irradiante» (1 Ped 1, 
3.8). A esperança e a alegria 
que Cristo ressuscitado dá 
aos seus discípulos, e de que 
nada e ninguém os pode 
privar. A esperança e a ale-
gria pascais, passadas pelo 
crisol do despojamento, do 
aniquilamento, da proximi-
dade aos pecadores levada 
até ao extremo, até à náusea 
pela amargura daquele cá-
lice. Estas são a esperança 

e a alegria que os dois san-
tos Papas receberam como 
dom do Senhor ressuscitado, 
tendo-as, por sua vez, doado 
em abundância ao Povo de 
Deus, recebendo sua eterna 
gratidão.

Esta esperança e esta ale-
gria respiravam-se na pri-
meira comunidade dos cren-
tes, em Jerusalém, de que 
falam os Atos dos Apóstolos 
(cf. 2, 42-47), que ouvimos na 
segunda Leitura. É uma co-
munidade onde se vive o es-
sencial do Evangelho, isto é, 
o amor, a misericórdia, com 
simplicidade e fraternidade.

E esta é a imagem de 
Igreja que o Concílio Va-
ticano II teve diante de S. 
João XXIII e João Paulo II 
colaboraram com o Espírito 
Santo para restabelecer e 
atualizar a Igreja segundo a 
sua fi sionomia originária, a 
fi sionomia que lhe deram os 
santos ao longo dos séculos. 
Não esqueçamos que são 
precisamente os santos que 
levam avante e fazem cres-
cer a Igreja. Na convocação 
do Concílio, São João XXIII 
demonstrou uma delicada 
docilidade ao Espírito Santo, 
deixou-se conduzir e foi para 
a Igreja um pastor, um guia-
-guiado, guiado pelo Espírito. 
Este foi o seu grande serviço 
à Igreja; por isso gosto de 
pensar nele como o Papa da 
docilidade ao Espírito Santo.

Neste serviço ao Povo de 
Deus, São João Paulo II foi o 
Papa da família. Ele mesmo 
disse uma vez que assim gos-
taria de ser lembrado: como 
o Papa da família. Apraz-me 
sublinhá-lo no momento em 
que estamos a viver um cami-
nho sinodal sobre a família e 
com as famílias, um caminho 
que ele seguramente acom-

panha e sustenta do Céu.
Que estes dois novos san-

tos Pastores do Povo de Deus 
intercedam pela Igreja para 
que, durante estes dois anos 
de caminho sinodal, seja dó-
cil ao Espírito Santo no ser-
viço pastoral à família. Que 
ambos nos ensinem a não nos 
escandalizarmos das chagas 
de Cristo, a penetrarmos 
no mistério da misericórdia 
divina que sempre espera, 
sempre perdoa, porque sem-
pre ama.

(Fonte: w2.vatican.va/
content/francesco/pt/ho-
milies)

Dom Jacyr Braido participa 
das celebrações em Roma

Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, bispo diocesa-
no de Santos, esteve em 
Roma, de 21 a 28 de abril, 
participando das celebra-
ções de canonização dos 
Beatos José de Anchieta, 
João XXIII e João Paulo II, 
ocorridas respectivamente 
nos dias 24 e 27.

Dom Jacyr falou sobre a 
importância destes ícones 
da evangelização para a 
Igreja de Santos: “De modo 
particular temos a passa-
gem de S. José de Anchieta 
pelo Litoral Paulista, contri-
buindo sobremaneira para 
a evangelização de nossa 
população. As pegadas de 
Anchieta estão em toda par-
te de nosso Litoral e, com 
isso, temos um exemplo de 
vida cristã muito próximo 
de nós”, destacou.

Em relação ao Papa 
João Paulo II, Dom Jacyr 
explica que teve uma vi-
vência muito próxima do 

Sumo Pontífice, quando de 
sua estada em Roma, ainda 
como Vigário Geral de sua 
Congregação, Missionários  
Scalabrinianos: “Por várias 
vezes, encontrei-me com o 
Santo Padre, privando de 
sua amizade pessoal, par-
ticipando de celebrações 
em sua capela particular. 
E sempre me causou ad-
miração a profundidade 
de seu pensamento, o jeito 
simples e acolhedor, mos-
trando sempre a necessi-
dade de cultivarmos uma 
grande intimidade com 
o Divino Mestre. Isso me 
marcou muito. Então, não 
podia deixar de estar aqui, 
vivendo este momento de 
grande graça para toda a 
nossa Igreja”.

De Roma, Dom Jacyr 
seguiu diretamente para 
Aparecida, onde participa 
da Assembleia Geral da 
Conferência Nacional dos-
Bispos do Brasil (CNBB).

Dom Jacyr Braido (ao fundo) durante missa em ação de 
graças pela canonização do Beato Anchieta
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Segunda-feira
1. São Francisco de Assis / Cubatão – 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora /(Par. S. Anto-
nio)/Praia Grande – 20h
3. N.S.Aparecida/Santos–20h(última 2ª-f)
4. Com. Sta Clara /(Par. São Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu/ - Temporariamente na 
Capela Jesus Ressucitado/ Cubatão – 20h
6. Sagrada Família/Santos - 20h 
7. Capela S. Antonio /(Par. N.S. Fátima - 
Guarujá) - 19h30
8. Capela S. Judas/ (Par. N. S. das Graças 
- Guarujá) - 19h30 - 1ª 2ª-f.
9. Par. N.Sra. Auxiliadora /S.Vicente - 20h. 
10. Cap. S. Pedro e S. Paulo/ (Par. S. 
Judas Tadeu - Cubatão) - 20h.
11. N. Sra. das Graças/Vicente de Carva-
lho - 2ª-f após a missa das 19h30
12.  N. Sra. do Rosário de Pompéia/ - 20h 
- 2ª segunda-feira.
13 - S. Jorde Mártir - 20h
Terça-feira
14. Cap. S.Antonio/(Par.N.S. Graças/
PG - 19h)
15. Reitoria de N. Sra. do Amparo/ - toda 
terça-feira às 20h30.
16. S. José Operário/Peruíbe - Toda terça-
-feira, 19h30
Quarta-feira
17. Matriz de S.Antônio/PG-19h30.
18. S. José Operário/Santos–19h30 (1ª 
4ª-f)
18. Esp. Santo/Fátima/ Guarujá – 19h30
19. Aparecida (S. Judas/Cb – 20h
21. N. Sra. Assunção/ - Santos - 20h
22. Coração de Maria/Santos - 2ª quarta-
-feira do mês. 
Quinta-feira
23. S. Judas /(S. J. Batista/Peruíbe) - 3ª 
5ª-f - 19h30.
24. Par. S. Judas/Stos - Após a missa das 
20h (Toda 1ª 5ª-f).
25. Aparecida/SV – 19h
26. Lapa /- toda 5ª-f às 20 horas.
27. Graças-SV/ - 2ª  5ª-f - 20h.
Sexta-feira
28. S. Benedito/Stos – 18h
29. Santa Margarida/ Santos – 20h
30. Par. São Tiago/ Santos – 20h
31. S. João/Peruíbe - 20h  (4ª 6ª-f).
32. Sr dos Passos/- Última - 20h.
33. S. Vicente Mártir/- 2ª 6ª-f- 20h - .
Sábado
34. Cap. S. Judas /(Par. N.S. de Sion) - 
19h30 - 1º sábado.
35. S. João Batista /17h30 - Peruíbe - 
todo 3º sábado
Domingo
36. N.S. Aparecida/SV– 7h (2º domingo)
37. Igreja Divino Espírito Santo /(Paróquia 
S.  Tiago)/Santos – 20h
38. Santa Teresinha/ - Itanhaém - 19h

QUAL É A DÚVIDA?

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

O que são as relíquias 
e como devem ser tratadas?

Todo domingo, às 9h, a Santa Cecília TV 
retransmite missas gravadas nas paró-
quias da Diocese.  Veja a programação das 
missas de Abril. 
3 – 18h30 - Santa Cruz - Santos
10 - 17h30 - Igreja Bom Pastor/
Santos. Esta missa será celebrada 
pela Seminário Diocesano S. José
17 - 19h - N. Sra. das Graças - PG
24 - 19h - Sagrado Coração de Jesus
31 - 19h - Monte Serrat – Santos.
A Santa Missa é transmitida pelos se-
guintes canais da Santa Cecília TV: 51 
UHF Litoral Sul, 52 UHF, 13 NET.

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

01 Jo 3,31-36 02 Jo 6,1-15 03 Jo 14,6-14

Dom - 04 1ª Leitura - At 2,14.22-33 2ª Leitura - 1Pd 1,17-21 Evangelho - Lc 24,13-35

05 Jo 6,22-29 06 Jo 6,30-35 07 Jo 6,35-40 08 Jo 6,44-51 09 Jo 6,52-59 10 Jo 6,60-69

Dom - 11 1ª Leitura - At 2,14a.36-41 2ª Leitura - 1Pd 2,20b-25 Evangelho - Jo 10,1-10

12 Jo 10,1-10 13 Jo 10,22-30 14 Jo 15,9-17 15 Jo 13,16-20 16 Jo 14,1-6 17 Jo 14,7-14

Dom - 18 1ª Leitura - At 6,1-7 2ª Leitura - 1Pd 2,4-9 Evangelho - Jo 14,1-12

19 Jo 14,21-26 20 Jo 14,27-31a 21 Jo 15,1-8 22 Jo 15,9-11 23 Jo 15,12-17 24 Jo 15,18-21

Dom - 25 1ª Leitura - At 8,5-8.14-17 2ª Leitura - 1Pd 3,15-18 Evangelho - Jo 14,15-21

26 Jo 15,26 - 16,4a 27 Jo 16,5-11 28 Jo 16,12-15 29 Jo 16,16-20 30 Jo 16,20-23a 31 Lc 1,39-56
Fonte: Agenda Litúrgica - Apostolado Litúrgico; www.cnbb.org.br/liturgia
www.saojorgemartir.com.br/liturgia

Liturgia - MAIO
Datas Importantes:

01 - São José Operário
     - Dia internacional dos trabalhadores
02 - Atanásio, bispo e mestre - Alexandria, séc 4
03 - Felipe e Tiágo, apóstolos
04 - 3º DOMINGO DA PÁSCOA
     - São Ciríaco
05 - São Peregrino de Forlì
06 - São Lúcio de Cirene
07 - São Juvenal
08 - São Vítor
09 - São Pacômio
10 - Josimo Moraes Tavares - mártir da terra, Maranhão, 1986
       Santa Solange e Santo Ubaldo
11 - 4º DOMINGO DA PÁSCOA
     - Santo Inácio de Láconi
12 -  São Nereu e Santo Aquiles
13 - Nossa Senhora de Fátima
14 - Matias - Apóstolo
15 -São Cássio e São Isidro
16 -São João Nepomuceno

17 -São Pascoal Bailão
18 - 5º DOMINGO DA PÁSCOA
     - São João I
19 - São Pedro Celestino e Santo Ivo
20 -São Bernardino de Sena
21 -São Cristóvâo Magallanes e companheiros
22 - Rita de Cássia - esposa e mãe lutadora, Itália, Sé 15.
23 -São Juliano
24 -São Vicente de Léris
25 - 6º DOMINGO DA PÁSCOA
     -  S. Beda, o Venerável, S. Gregório VII e Sta. Maria 
Madalena de Pazzi
26 - São Felipe Neri
27 -Santo Agostinho de Cantuária
28 -São Germano de Paris
29 -Santa Hilda
     - Filipe Neri - servidor das crianças de rua, Itália, Séc. 16
30 - Santa Joana D’Arc
31 - Visitação de Maria a Isabel

Terço
dos Homens

Confi ra a agenda do Terço 
dos Homens nas paróquias 

da Diocese de Santos

A Missão do Leigo na vida política
Divulgação

Guadalupe, de nosso 
jornal Presença Diocesa-
na, diante de tantas visitas 
que faz às nossas Paró-
quias e Comunidades, 
sempre é indagada sobre  
“relíquias” e gostaria de 
uma explicação adequada.

Todos nós usamos esta 
expressão para designar 
objetos que temos em 
casa e que foram de nos-
sos antepassados ou de 
amigos muito queridos. 
Guardamos com vene-
ração, pois nos lembram 
estas pessoas. E costu-
mamos dizer: “Isto é uma 
relíquia para mim, para 
nossa família!” – E quanto 
mais antigo o objeto, mais 
carinho temos por ele. Por 
exemplo, eu guardo comi-
go um chapéu que meu pai 
usava para ir à Igreja (no 
Sul, houve uma época em  
que todos os homens usa-
vam chapéu. Um para o 
trabalho e outro para dias 
festivos). E este chapéu 
está comigo faz mais de 
25 anos. É uma relíquia 
para mim!

Na Igreja Católica, des-
de os tempos mais remo-
tos, lembrando ainda a 
antiga tradição judaica, 
que guardava a Arca da 
Aliança, os despojos de 
José e outros pergami-
nhos sagrados, também 
temos o costume de guar-
dar e venerar objetos que 
foram usados por pessoas 
canonizadas (colocadas no 
livro dos Santos e Beatos), 
bem como pedacinhos de 
ossos, sangue ou roupas 
que foram usadas pelos 
mesmos ou tocadas em 
seus corpos. São chama-
das de “relíquias”.

Nós temos um culto 
de veneração às relíquias, 
pois elas pertenceram a 
alguém que viveu inten-
samente o ensinamento 
do Evangelho. A relíquia 
não aponta para o santo, 
mas aponta para Aquele 
a quem o santo seguiu. 
Beijar uma relíquia não é 
ato de adoração, pois ado-
ramos somente a Deus. 
Beijar a relíquia é mandar, 
diretamente, um beijo 
para Deus, que se tornou 
sinal na vida daquele san-
to. Muitos derramaram 
seu sangue por fi delidade 
ao Evangelho. São os már-
tires de todos os tempos.

Quando há uma cele-
bração e, no fi nal, a bên-
ção com a relíquia, não 
é a relíquia que está nos 
abençoando e nem o san-
to ali presente, naquele 
pequeno objeto. Pedimos 
a Deus, por intercessão 
daquele santo, que seja-
mos capazes de viver he-

O Papa Francisco na 
sua Exortação Apostólica 
“Evangelii Gaudium” (A 
alegria do Evangelho), 
capítulo IV, nos convida a 
refl etir sobre a responsa-
bilidade do Cristão Leigo 
e Leiga como sal da terra 
e luz do mundo: 

“Por conseguinte, nin-
guém pode exigir-nos que 
releguemos a religião para a 
intimidade secreta das pes-
soas, sem qualquer infl uên-
cia na vida social e nacional, 
sem nos preocupar com a 
saúde das instituições da 
sociedade civil, sem nos 
pronunciar sobre os acon-
tecimentos que interessam 
aos cidadãos”. (183) 

O ministério leigo deve 
ser vivido no mundo e não 
no espaço celebrativo. 
Somos chamados a trans-
formar o mundo, fazendo 
acontecer o Reino de Deus 
já aqui, entre nós.

“Cada cristão e cada 
comunidade são chama-
dos a ser instrumentos 
de Deus ao serviço da 
libertação e promoção dos 
pobres, para que possam 
integrar-se plenamente na 
sociedade; isto supõe estar 
docilmente atentos, para 
ouvir o clamor do pobre e 
socorrê-lo”. (187)

Estar a serviço do outro 
não é pura caridade pie-
gas, mas um compromisso 
político cristão. Somos se-
res políticos por natureza, 
pois vivemos em sociedade 
organizada. Nem sempre 
acontece a divisão equâni-
me dos bens, fi cando uns 
à margem dos frutos da 
sociedade. Cabe ao leigo 
e leiga cristão, participar 
das decisões políticas que 
afetam a vida da comu-
nidade humana. Alguns, 
inclusive, serão chamados 
a participar da política 
partidária, como uma das 
formas de fazer com que a 
justiça social realmente se 
torne uma realidade.

“Peço a Deus que cres-
ça o número de políticos 
capazes de entrar num 
autêntico diálogo que vise 
efetivamente sanar as ra-
ízes profundas e não a 
aparência dos males do 

roicamente a nossa fé. Em 
todos os nossos altares, 
em todas as nossas Igrejas, 
há relíquias. É comum 
colocar uma relíquia no 
altar. Antes do Concílio 
Vaticano II, e ainda hoje 
em algumas Igrejas, as re-
líquias fi cavam no centro 
do altar e o Sacrifício de 
Cristo era, e é, celebrado 
ali. Eram as chamadas 
Pedras d’ara, pois contém 
as relíquias de santos. 
Por exemplo: no altar da 
Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida nós temos 
relíquias de Santa Bakhi-
ta. Na Paróquia de Jesus 
Crucifi cado nós temos re-
líquias do Cura D’Ars. No 
quadro de Santa Bakhita, 
nesta mesma Paróquia, 
há uma relíquia colocada 
lá, por isso este quadro é 
extremamente valioso. Na 
Igreja dedicada a São João 
Paulo II (Capela S. João 
Paulo II, no Campo Gran-
de/Santos), as relíquias 
são fi os de cabelos cuida-
dosamente guardados e 
entregues ao Bispo Dioce-
sano, com um documento 
comprobatório, dizendo 
que realmente aqueles fi os 
de cabelo pertenceram ao 
Papa Santo. 

Tudo isso é regulamen-
tado em nosso Código de 
Direito Canônico (1186 e 
seguintes) e também em 
nossas orientações de Di-
reito Litúrgico. 

Houve épocas em que o 
culto às relíquias era exa-
gerado. Conta-se o caso 
de um rei que, devoto de 
Santa Apolônia, padroeira 
dos dentistas, mandou 
recolher todas as relíquias 
relacionadas à santa. Fo-
ram recolhidos cinco sacos 
de dentes... Outras eram 
penas das asas do Anjo Ga-
briel, outras eram gotas do 
leite de Nossa Senhora... 
Era o exagero. Hoje, tudo 
é documentado e compro-
vado. Com isso, o Povo de 
Deus é instruído na fé.

Foi confi ado, em tem-
pos bem remotos, aos 
Frades Franciscanos o 
cuidado e divulgação das 
sagradas relíquias, pois 
eles são os que cuidam da 
Terra Santa, dos lugares 
por onde Jesus, Nossa Se-
nhora e os Apóstolos  vive-
ram e andaram. Qualquer 
dúvida sobre este assunto, 
recorram aos nossos que-
ridos e incansáveis Frades 
do Valongo ou do Embaré. 
Eles saberão ensinar com 
muita sabedoria. 

Que os santos, cujas 
relíquias estão em nossas 
Igrejas, sirvam de exemplo 
para seguir os caminhos 
de Jesus.

nosso mundo. A política, 
tão denegrida, é uma su-
blime vocação, é uma das 
formas mais preciosas da 
caridade, porque busca o 
bem comum”. (205)

Ao contrário do que 
muitos cristãos ainda pen-
sam, a política não é uma 
ação suja, praticada por 
pessoas sem ética. A políti-
ca pode e deve ser um meio 
para que todos possam ter 
vida digna em um mundo 
pautado pela consciência 
ambiental e a confraterni-
zação entre os povos.

“No diálogo com o Es-
tado e com a sociedade, a 
Igreja não tem soluções 
para todas as questões 
específicas. Mas, junta-
mente com as várias forças 
sociais, acompanha as 
propostas que melhor cor-
respondam à dignidade da 
pessoa humana e ao bem 
comum. Ao fazê-lo, propõe 
sempre com clareza os 
valores fundamentais da 
existência humana, para 
transmitir convicções que 
possam depois traduzir-se 
em ações políticas”. (241)

Em um mundo que visa 
o lucro a qualquer custo, 
incentiva o consumo de-
senfreado, agride e explora 
a natureza sem escrúpulos, 
e deixa muitos à margem 
da sociedade, cabe a nós 
fazer com que a mensagem 
cristã não se restrinja ao 
espaço religioso, mas que 
se torne ação na sociedade. 
O papel do leigo e da leiga 
é fazer acontecer a justi-
ça, promover a paz, lutar 

contra a corrupção que, nas 
palavras do papa (60), é um 
câncer social.

Diariamente somos bom-
bardeados por notícias que 
nos causam indignação e nos 
fazem desacreditar da polí-
tica. Alguns extremados até 
sugerem uma sociedade livre 
de políticos profi ssionais. 

A nós, leigos e leigas, 
cabe o papel fundamental 
de entender a política em 
sua essência e isso não é 
uma tarefa fácil, pois vive-
mos imersos em um mundo 
onde o pensamento geral 
segue linhas de pensamento 
orientadas para fins nem 
sempre cristãos. Os meios 
de comunicação social, na 
maior parte das vezes, ser-
vem aos mais poderosos e 
nesse confl ito, os pequenos, 
os pobres, os esquecidos 
são empurrados para a 
margem da sociedade, onde 
viverão indiferentes ao seu 
próprio papel.

Para fazer acontecer o 
Reino é necessária uma 
formação continuada, um 
laicato consciente de sua 
responsabilidade de ser 
Igreja, não apenas dentro 
das pastorais ou durante as 
celebrações, mas sobretudo 
no seu dia a dia.  Com isto 
e apoiados na oração e na 
Eucaristia, a exemplo de 
Cristo, seremos a voz que 
denuncia todo mal que, em 
última instância, afeta a 
todos, mas principalmente, 
aos mais fracos.

(Colaboração: Orlando 
Barbosa Celestino)

O mês de maio é tra-
dicionalmente dedicado 
a Maria.  Em consonância 
com a Igreja o CEIA - 
Centro de Espiritualidade 
Inaciana Anchieta  - con-
vida todos para um dia de 
silêncio e oração com o 
tema: “MARIA - MULHER 
DE FÉ”.

O retiro acontecerá  
no dia 31 de Maio, tendo 
início às 7h30, encerrando 
com a Celebração Eucarís-
tica às 18h.

Local:. Associação Ma-
ria Imaculada,  Av. Conse-
lheiro Nébias, 668.

Inscrições até o dia 20 
de Maio pelo fone: (13) 
3025-6175.
A FÉ DE MARIA

Quando se caminha na 
fé não se pergunta, mas se 
obedece, porque a fé nos 
dá esta certeza. 

A grande lição que Ma-
ria nos dá em toda sua vida 
é, efetivamente, a lição de 
fé. Desde a Anunciação, 
Encarnação e até aos pés 
da cruz, Maria, Mãe de 
Deus, nos dá a mensagem 

Retiro Inaciano no CEIA
de uma fé inabalável, cora-
josa, comprometida com o 
Projeto de Deus. Maria com 
os olhos da fé viveu a tris-
teza do Calvário e a alegria 
da Ressurreição, porque 
acreditou  nas promessas de 
Deus para sua vida.

Quantas vezes faze-
mos os nossos planos sem 
incluir o Senhor neles, e 
quando as coisas não dão 
certo  O culpamos.? Acha-
mos que Ele não nos ama, 
que nos esqueceu...

Para experimentar-
mos, verdadeiramente, o 
poder de Deus na nossa 
vida, devemos seguir o 
exemplo Maria – mulher 
de fé.    

 Pela fé, Maria acolheu 
a palavra do Anjo e acre-
ditou no anúncio de que 
seria Mãe de Deus, na obe-
diência da sua dedicação.  
Com a mesma fé, seguiu 
o Senhor na sua pregação 
e permaneceu a seu lado 
mesmo aos pés da cruz. 
Com fé, Maria saboreou 
os frutos da ressurreição 
de Jesus e, conservando 
no coração a memória 

de tudo, transmitiu-a aos 
Doze reunidos com Ela no 
Cenáculo para receberem o 
Espírito Santo. 

A vida de Maria foi 
sempre uma atitude de fé. 
Aprendamos na escola de 
Maria.
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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

Museu de Arte Sacra de Santos na Semana Nacional de MuseusANIVERSÁRIOS

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

Acervo MASS

Reunião de coordenação da 
Pastoral da Aids do Sul 1

 Nascimento 
08  1943 - Pe. João Ro-

berto Pavani,SDB
10 1944  Diác. 

Antonio José dos San-
tos

 19  1974 -  Pe. Edilson de 
Medeiros Rodrigues, 
MIC

19 1970  Diác. 
Ronaldo Ronil da Silva 
Júnior

 20  1971- Pe. Carlos de 

Miranda Alves
20  1957 -  Diác. Luiz Félix 

de Medeiros

Ordenação
01  1987 - Pe. Antonio 

Paulo F. de Castilho 
 15  2011 

 Frei Paulo Henrique 
Romero,OFMCap

 22  1983 -  Pe. Gonçalo 
João Domingo

A Jornada de Estudos Pastorais de maio tem como 
tema "Implicações pastorais da Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudium", do Papa Francisco.

Palestrante: Alex Villas Boas, Doutor em Teologia 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janei-
ro e atualmente é Professor de Teologia na Faculdade 
de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).

 À noite, prof. Alex fala aos leigos no Colégio Stella 
Maris, às 20 horas.

O Museu de Arte Sara de 
Santos (MASS) está partici-
pando de mais uma edição 
da “Semana Nacional de 
Museus”, que este ano traz 
o tema “Museus: coleções-
criam conexões”.
PROGRAMAÇÃO

Confi ra a programação de 
13 a 18 de maio:

13/05 – 3ª feira - Aber-
tura: Exposição Temporária 
"Maria de tantos Nomes" 
composta por rico acervo 
secular de imagens alusivas 
as diversas representações 
da Virgem Maria, fazendo 
conexão com o mês Mariano.

Horário: Diariamente, 
das 10h às 17h.

13/5 - 3ª feira - Visita 
Guiada - Dia dedicado à 
história da Imagem secular 
de N. S. da Conceição Pa-
droeira de Itanhaém e a 1ª 
imagem esculpida no Brasil 
com autor reconhecido “João 
Gonçalo”. 

13/5 – 3ª feira -Ação 
Educativa: Projeto Museu/
Escola Ensino Fundamental 
e Médio. Após visitação, o 
aluno apresentará uma foto 
do que mais lhe impressio-
nou. As Fotos serão expostas 
em murais físicos e virtuais 
(Facebook) do MASS.

14/5 – 4ª feira - Visita 
Guiada: Dia dedicado à 
história da Imagem secular 
de N. S. do Rosário – Pa-
droeira da Diocese de Santos 
há 90 Anos. 

14/5 – 4ª feira - Ofi -
cina: “Recriar Criando”  
alunos do Projeto Educativo 
Museu/Escola do Ensino 
Fundamental utilizarão como 
fonte as obras de arte do 
Museu para confecção de 
objetos artísticos por meio de 

Dom Jacyr Braido preside ordenação diaconal de Anderson Ribeiro

materiais recicláveis.
14/5 – 4ª feira - Pales-

tra: Com o título “A Arte 
inspirada pela fé: Sacra e 
Religiosa. Museu Espaço 
de Cultura” - A  Profª. Dra. 
Wilma Therezinha Fernan-
des de Andrade irá retratar 
a importância cultural e o 
valioso acervo do MASS.

Local: Auditório da UNI-
SANTOS – Campus Dom Idí-
lio - Av. Conselheiro Nébias, 
300 – Santos às 20:00 horas.

15/5 – 5ª feira - Visita 
Guiada: Dia dedicado à 
história das Imagens de São 
Paulo, São João Evange-
lista e Sant’Ana Mestra.

15/5 – 5ª feira - Ação 
Educativa: Projeto Museu/
Escola Ensino Fundamental 
e Médio. Após visitação o 
aluno apresentará uma foto 
do que mais lhe impressio-
nou. As Fotos serão expostas 
em murais físicos e virtuais 
(Facebook) do MASS.

16/5 – 6ª feira - Visita 
Guiada: Dia dedicado à 
história da Imagem secular 
de Santa Catarina de Ale-
xandria, Primeira Padroei-

ra da Vila de Santos.
16/5 – 6ª feira - Pales-

tra: O Tema será: Santa 
Catarina de Alexandria, 
a primeira devoção em 
Santos, Palestrante Profº. 
Waldemar Tavares Junior, 
no auditório do museu às 15 
horas.

17/5 – Sábado - Visita 
Guiada: Dia dedicado à his-
tória da Imagem secular de 
São Bento. A importância 
do Mosteiro na populariza-
ção do Morro de São Bento, 
suas regras e a vinda dos 
Monges Beneditinos para 
Santos. 

17/5 – Sábado - Ofi-
cina: “Recriar Criando” 
com crianças da catequese 
das Paróquias da Diocese 
utilizando como fonte as 
obras de arte do Museu para 
confecção de objetos artís-
ticos por meio de materiais 
recicláveis.

17/5 – Sábado - Coral: 
Dentro do Projeto “Tar-
des Musicais do MASS” 
o Museu apresenta aos seus 
visitantes a magia dos corais. 
Na Capela Nossa Senhora 
do Desterro a partir das 15 

horas. 
Coral Canta Mais do Li-

ceu Santista –  Maestro Fe-
lipe Borges.

Coral Vozes da Fé – Ma-
estrina Lúcia Fidalgo.

18/5 – Domingo - Mis-
sa dominical celebrada 
pelos freis franciscanos do 
Santuário Santo Antonio do 
Valongo às 11h30. 

Após a Missa: Apre-
sentação da Camerata 
Jovem da Unisantos com 
regência do Maestro Beto 
Lopes

Obs.: 1 - As oficinas e 
ações educativas devem ser 
agendadas previamente.

2 - As visitas guiadas 
acontecem diariamente de 
hora em hora.
ENDEREÇO

Museu de Arte Sacra de 
Santos - Rua Santa Joana 
D’Arc, 795 - Sopé do Morro 
S. Bento/Entrada de Santos, 
ao lado da Rodoviária).

Tel.: (13) 3219-1111 / 
3219-2898.

horário de Funcionamen-
to - Das 11h às 17 horas.

“Desafios da família” é tema de palestra no “Café Teológico”
O Instituto de Teologia 

para Leigos da Diocese de 
Santos São José de Anchieta 
promoveu mais uma edição 
do projeto Café Teológico no 
dia 24 de abril. O tema “De-
safios da família no século 
XXI” foi apresentado pela 
psicoterapeuta Dra. Anna  
Anita, da Fundação Lareira, 
de S. Paulo, com larga expe-
riência no acompanhamento 
de terapia familiar.

Alunos do Curso de Teolo-
gia e agentes de pastoral par-
ticiparam do encontro, coor-
denado pelo diretor do Ins-
tituto, Pe. Fernando Gross, 
que destacou a importância 
da “formação continuada dos 
leigos para uma melhor ação 
pastoral, especialmente nesta 
questão tão delicada que é a 
família nos dias de hoje”.

A palestrante destacou 
inicialmente o conceito de 
família para que se pudes-
sem identificar os diversos 
aspectos que envolvem  esta 
“unidade básica da socieda-
de, formada por indivídu-
os  com interesses comuns, 
ligados por laços afetivos, 
codividindo o mesmo teto. 
Claro que esse conceito com-
plexo apresenta uma série de 
desafi os nem sempre fáceis 
de lida’r, destacou.

Anna Anita apresentou 
também um breve histórico 

No dia 26 de abril, 
aconteceu no Sefras/Ce-
fran (Centro Franciscano 
de Luta contra a Aids), a 
reunião de coordenação 
da Pastoral da Aids-Regio-
nal Sul I, sob a orientação 
do Pe. Mauro Marçal. 

Acolhidos com um 
café da manhã, na sede 
do Cefran, no bairro do 
Belém, Zona Leste de São 
Paulo, o objetivo dessa 
reunião foi fazer uma 
avaliação das atividades 
realizadas pelas dioce-
ses. Cada representante 
apresentou suas ações e 
as dificuldades encontra-
das. Houve também um 
momento para discutir a 
programação das ativida-
des da Pastoral Nacional 
em 2014. 

Em 2013, o Sefras (Ser-
viço Franciscano de So-
lidariedade) começou a 

fazer parte da Pastoral na 
representação da arqui-
diocese de São Paulo. 

De acordo com a psi-
cóloga Ir. Benedita de 
Fátima, é muito impor-
tante essa aproximação 
na tentativa de reanimar 
ou reimplantar a Pastoral 
da Aids na Cidade. 

Um dos encaminha-
mentos dessa reunião foi 
uma capacitação para atu-
alização dos membros da 
Pastoral da Aids que acon-
tecerá nos dias 12, 13 e 14 
de setembro em São Paulo. 

O Sefras também es-
tará na preparação desse 
encontro. Estiveram pre-
sentes as dioceses de Pre-
sidente Prudente, Franca, 
Santos e São Paulo repre-
sentada pelo Sefras.

De Santos participa-
ram Ir. Alódia Piseta e 
Lucília Vicente.

Divulgação

Coordenação planeja atividades para 2014

da formação familiar no de-
correr da história, que “so-
freu inúmeras mudanças e 
ainda continua a sofrer. Por 
exemplo: na antiguidade, a 
família se formava em função 
de interesses econômicos 
(para manter o patrimô-
nio, para formar alianças 
com aliados políticos, para 
constituir mão-de-obra, em 
que os pais decidiam as es-
colhas conjugais dos fi lhos), 
passando pela formação de 
famílias livremente consti-
tuída e mais recentemente 
por formações de casais do 
mesmo sexo ou as chama-
das ‘famílias mosaico”, que 
são formadas por membros 

de diferentes casamentos. 
Diante disso, temos de nos 
perguntar: o que falta, o que 
precisa melhorar, o que não 

está funcionando?”
Dentre os problemas 

apontados pela palestrante 
estão “a falta de limites por 
parte dos pais, a mudança de 
papéis na estrutura familiar, 
a indiferença dos jovens para 
com a função e importância 
da família, divórcios e casa-
mentos consecutivos, a in-
terferência dos novos meios 
de comunicação na vida fa-
miliar, consumo de bebidas 
e drogas cada vez mais cedo 
no ambiente familiar”.

“Parece uma situação 
alarmante, mas que precisa 
ser enfrentada com sereni-

dade e, sobretudo, com muito 
diálogo. Nós temos que “tirar 
tempo’ para conviver em fa-
mília”, alerta.

Anna Anita e Pe. Fernando Gross: diálogo para melhor 
compreensão e enfrentamento dos problemas familiares

Fotos Chico Surian

JEP destaca “Evangelii Gaudium”



GeralPresença Diocesana6 Maio/2014

São João XXIII, S. João Paulo II rogai por nós!
 Cidade do Vaticano (RV) - O 

Papa Francisco presidiu no Do-
mingo da Misericórdia na Oitava 
de Páscoa, 27 de abril, a missa 
de canonização dos Papas João 
XXIII e João Paulo II, na Praça 
São Pedro.

A praça, a Via da Conciliação 
e demais ruas adjacentes ao 
Vaticano, estavam lotadas de 
peregrinos que vieram de várias 
partes do mundo para participar 
desse evento histórico para a 
Igreja Católica. Muitos fiéis 
dormiram em sacos de dormir 
espalhados pelas ruas e quando 
a Praça São Pedro foi aberta às 
5h30 locais eles entraram para 
dentro da praça e esperaram o 
horário da celebração. 

Vários fiéis participaram de 
vigílias de orações realizadas 
nas igrejas de Roma. Muitos 
passaram a noite em claro, can-
tando, rezando, fazendo adora-
ção eucarística e se confessando. 
Muitos peregrinos acompanha-
ram a missa de canonização 
de João XXIII e João Paulo II 
através de telões espalhados 
em vários pontos do centro 
da capital italiana. Segundo o 
Diretor da Sala de Imprensa da 
Santa Sé, Pe. Federico Lombar-
di, pelo menos 800 mil pessoas 
participaram, em Roma, da 
missa de canonização de João 
XXIII e João Paulo II. Mais de 
500 cinemas de 20 países do 
mundo transmitiram ao vivo a 
cerimônia na Praça São Pedro.

O Papa emérito Bento XVI 
concelebrou com o Papa Fran-
cisco a missa de canonização de 
João XXIII e João Paulo II. 

Durante a cerimônia, o Pre-
feito da Congregação das Causas 
dos Santos, Cardeal Angelo 
Amato, acompanhado pelos pos-
tuladores de João XXIII e João 
Paulo II pediu ao Papa Francisco 
para que os beatos fossem inscri-
tos no "álbum dos Santos". 

O Santo Padre logo depois 
proclamou oficialmente a san-
tidade dos dois Papas sob os 
aplausos dos presentes, pro-
ferindo a seguinte fórmula de 
canonização:

"Em honra da Santíssima 
Trindade, para a exaltação da 
fé católica e incremento da vida 
cristã, com a autoridade de 
nosso Senhor Jesus Cristo, dos 
Santos Apóstolos Pedro e Paulo 
e a nossa, após ter longamente 
refletido, invocado várias vezes 
o auxílio divino e escutado o 
parecer de nossos irmãos no 
episcopado, declaramos e defi-
nimos como Santos os Beatos 
João XXIII e João Paulo II, 
inscrevemo-los no Álbum dos 
Santos e estabelecemos que em 
toda a Igreja eles sejam devota-
mente honrados entre os Santos. 
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo."

Os relicários dos dois novos 

Foi com tristeza, mas 
com o coração cheio da es-
perança na ressurreição onde 
desfrutaremos para sempre 
da presença de Deus, que 
a comunidade da paróquia 
São João Batista de Santos se 
despediu de Danielle Souza 
Alves de Oliveira no dia 12 
de abril.

Danielle era coroinha na 
comunidade há sete anos e 
faleceu em decorrência de 
Lúpus, doença autoimune 
que ataca órgãos e tecidos. 
A menina tratava a doença 
desde um ano de idade. Seus 
pais são Josivania e Nazinho 
Alves e os dois irmãos meno-
res, Devidson e Gabriel.

Que a Virgem Maria con-
sole o coração dos familiares 

Agentes da Pastoral Familiar do Sul I fazem encontro em Santos

Para celebrar a Festa da 
Divina Misericórdia (2º Do-
mingo da Páscoa/27 de abril 
este ano), o Apostolado da 
Divina Misericórdia, da paró-
quia Nossa Senhora Apareci-
da de Mongaguá convidou os 
fiéis para participarem da III 
Caminhada Vocacional.

Às 6h30, os fiéis saíram 
da Capela Imaculado Co-
ração de Maria, no Bairro 
Regina Maria, e caminharam 

Crianças, jovens e adul-
tos que se preparavam para 
receber o sacramento da 
comunhão e o batismo par-
ticiparam juntamente com 
os catequistas e familiares de 
um dia de retiro na Paróquia 
Cristo Rei, em São Vicente.

O encontro aconteceu no 
dia 6 de abril e teve como 
objetivo revisar os principais 
pontos das catequeses dadas 
durante os dois anos de pre-
paração para o sacramento, 
além de esclarecer as últimas 
dúvidas e fazer um “ensaio” 
para o dia da Primeira Eu-
caristia. 

Entre as dinâmicas, as 
crianças fizeram um pão que 
seria partido na missa, como 
símbolo do pão do céu, o 
Corpo de Cristo. Enquanto 
o pão assava, todos ouviram 

No dia 12 de abril,  a 
paróquia Nossa Senhora 
Aparecida de Santos rece-
beu  o encontro da Pastoral 
Familiar da Sub Região SP2. 
Este evento faz parte das 
reuniões mensais feita pela 
Pastoral Familiar com re-
presentantes das oito dioce-
ses da região: Santos, Mogi 
das Cruzes, Osasco, Campo 
Limpo, São Miguel Paulista, 
Santo Amaro, Guarulhos e 
Santo André.

Neste dia também foi uma 
oportunidade dos agentes 
conhecerem os novos coor-
denadores regionais, Geraldo 
e Sueli Magela. Eles, por sua 
vez, aproveitaram para co-
nhecer um pouco mais sobre 
a realidade da Pastoral Fa-
miliar na Diocese de Santos.

Foi discutido a impor-
tancia da preparação dos 
noivos para o matrimônio, 
com encontros de formação 
bem dirigidos e também as 

Coroinha da S. João Batista 
celebra sua Páscoa no céu

e amigos na certeza de 
que Deus acolhe Danielle 
na Sua Morada Eterna. 

III Caminhada Vocacional da 
N. S. Aparecida de Mongaguá

por 3 horas até a Matriz. 
Durante a caminhada, 
eles cantaram, rezaram e 
alguns fiéis levaram seus 
quadros com imagens 
que representam a Divina 
Misericórida, para serem 
abençoados.

Às 10h, foi celebrada 
na Matriz a Missa Solene 
da Misericórdia, presi-
dida pelo pároco pe. Jan 
Bacal,MIC.

Retiro da Paróquia Cristo Rei

uma catequese sobre o 
sacramento da penitên-
cia. Depois de almoçar 
e participar de algumas 
brincadeiras, foi dada a 
última catequese do tem-
po da preparação, falando 
sobre a Eucaristia. O dia 
terminou com a Santa 
Missa celebrada pelo pá-
roco da Cristo Rei, padre 
Vagner Argolo que aben-
çoou e partiu o pão feito 
pelas crianças (abaixo). 

Dezesseis crianças, 
três jovens e três adultos 
receberam a Primeira 
Eucaristia no dia 19 de 
abril durante a celebração 
da Vigília Pascal na Cristo 
Rei. Dois adultos e quatro 
bebês foram batizados 
no mesmo dia. Foi uma 
grande festa!

questões relacionadas aos 
casais de segunda união. 

Estavam presentes no en-
contro Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, bispo Diocesa-
no; Dom Emílio Pgnoli que 
acompanha a Pastoral, os 
coordenadores diocesanos 
Genilson e Jussara Santos, 

padre João Chungath, Padre 
Caetano Rizzi e coordenado-
res do ECC, Encontro Ma-
trimonial, Equipes de Nossa 
Senhora e Pastoral dos Casais 
de Segunda União. 
Peregrinação 
diocesana das Famílias

Fazendo parte das come-
morações do Dia Interna-
cional da Família, celebrado 
no dia 15 de maio, a Pastoral 
Familiar da Diocese de San-
tos convida todos para par-
ticiparem da I Peregrinação 
das Famílias para o Santuário 
Diocesano de Monte Serrat 
(Santos) que acontece no dia 
17 de maio. 

A  concentração  está 
marcada para as 14h30, no 
pé do Monte Serrat, para 
a subida que se inicia às 
15h. No Santuário de Nossa 
Senhora do Monte Serrat, 
às 16h, será celebrada uma 
Missa Solene com o bis-
po Diocesano Dom Jacyr 
Francisco Braido e os de-
mais padres da Diocese. 

A Pastoral da Família 
convida todos a estarem 
vestidos com uma camiseta 
branca e participarem deste 
momento de oração por todas 
as famílias do mundo.

santos foram colocados junto 
ao altar, com as respectivas 
relíquias - uma ampola com o 
sangue de João Paulo II, a mes-
ma da beatificação em 2011, e 
um fragmento da pele de João 
XXIII, recolhido na exumação, 
no ano 2000. 

A celebração prosseguiu com 
a Liturgia da Palavra. O Evan-
gelho Segundo São João foi lido 
em latim e grego, para reiterar 
que nenhuma língua é estranha 
ao amor de Deus, assim como 
ninguém era um estranho para 
o coração de Angelo Roncalli e 
de Karol Wojtyla. 

"No centro deste domingo, 
que encerra a Oitava de Páscoa 
e que João Paulo II quis dedicar 
à Divina Misericórdia, encontra-
mos as chagas gloriosas de Jesus 
ressuscitado. Já as mostrara 
quando apareceu pela primeira 
vez aos Apóstolos, ao anoitecer 
do dia depois do sábado, o dia da 
Ressurreição. Mas, naquela noi-
te, Tomé não estava; e quando os 
outros lhe disseram que tinham 
visto o Senhor, respondeu que, 
se não visse e tocasse aquelas 
feridas, não acreditaria", disse 
o Papa Francisco no início de 
sua homilia. 

"São João XXIII e São João 
Paulo II tiveram a coragem de 
contemplar as feridas de Jesus, 
tocar as suas mãos chagadas e 
o seu lado traspassado. Não 
tiveram vergonha da carne 
de Cristo, não se escandali-
zaram d’Ele, da sua cruz; não 
tiveram vergonha da carne do 

irmão, porque em cada pessoa 
atribulada viam Jesus. Foram 
dois homens corajosos, cheios 
da parresia do Espírito Santo, e 
deram testemunho da bondade 
de Deus, de sua misericórdia, 
à Igreja e ao mundo. Foram 
sacerdotes, bispos e papas do 
século XX", frisou ainda o Papa 
Francisco.

"E esta é a imagem de Igreja 
que o Concílio Vaticano II teve 
diante de si. João XXIII e João 
Paulo II colaboraram com o Es-
pírito Santo para restabelecer e 
atualizar a Igreja segundo a sua 

fisionomia originária, a fisiono-
mia que lhes deram os santos ao 
longo dos séculos. Não esque-
çamos que são precisamente os 
santos que levam avante e fazem 
crescer a Igreja. 

Participaram da celebração 
de canonização de João XXIII 
e João Paulo II mais de 120 de-
legações provenientes de vários 
países, 24 chefes de Estado e mo-
narcas, e 10 chefes de Governo. 
Também estiveram presentes 26 
mil voluntários e 10 mil policiais. 

(fonte: pt.radiovaticana.va/
news)

para que nós também, hoje, 
em nossas comunidades, 
possamos levar adiante o 
projeto de Jesus”, destacou.

Relíquia de S. João 
Paulo II na Diocese 
de Santos

A paróquia de Nossa 
Senhora do Rosário de 
Pompéia, em Santos, foi 
agraciada com uma relíquia 
de S. João Paulo II (fios de 
cabelo do Sumo Pontífice), 
que ficará na capela que 
leva o seu nome no Cam-
po Grande. A relíquia foi 
apresentada à comunidade 
pelo pároco, Pe. Antonio 
Baldan Casal, no dia 27 de 
abril, mesmo dia da cano-
nização, que lembrou aos 
fiéis o exemplo de vida dois 
novos santos: “Eles devem 
ser modelos de  vida cristã 

Chico Surian

“São João XXIII e São João Paulo II não tiveram vergonha da carne de Cristo”, diss Papa Francisco 
em sua homilia. Ao lado os relicários dde S. João XXIII e S. joão Paulo II.

Fotos L’O

Dom Jacyr Braido, bispo de Santos durante o encontro

Divulgação

Milton jr
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Catedral de Santos continua projeto de reforma

Fotos Chico Surian

PJ realiza encontro
de espiritualidade

Primeira Comunhão na paróquia 
Senhor dos Passos

Formação para ministros na 
Paróquia N. S. das Graças/Guarujá

No dia 27 de abril os mi-
nistros da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, no Gua-
rujá, participaram de um dia 
de formação com o Diácono 
José Maria Lopes (Congre-
gação dos Padres Carlistas).

O encontro foi direcio-

No dia 26 de abril, 45 crianças receberam pela pri-
meira vez o Corpo de Cristo na Paróquia Senhor dos Pas-
sos e Nossa Senhora das Dores, em Santos. A missa pre-
sidida pelo pároco, Padre Élcio Antônio Ramos, contou 
com a presença de familiares e amigos dos catequizandos 
que, após a celebração, participaram juntamente com 
as catequistas de uma grande confraternização no salão 
paroquial. Na foto, uma das turmas de catequizandos.

O Padre Vagner 
Argolo (na foto, com o 
microfone)  comemorou 
na sua paróquia, Cristo 
Rei, em São Vicente, 
um ano de Sacerdócio, 
no dia 20 de abril. A 
comunidade deseja que 
Deus conceda ao pa-
dre Vagner a graça de 
sempre poder ser para o 
povo a Imagem de Jesus 
Cristo, o Bom Pastor 
que conduz suas ovelhas 
para o Pai e sempre vai 
em busca daquelas que 
estão desgarradas.

Também participa-
ram da celebração os 
padres Alexander Mar-
ques (Perpétuo Socorro/
SV, e Lucas Alves (S. 
Tiago/Santos).

Mais de 40 jovens de 
todas as cidades da Diocese 
de Santos se reuniram en-
tre os dias 25 e 27 de abril 
na Casa de Retiros Mara-
natá, em Itanhaém para 
o Encontro Diocesano de 
Espiritualidade da Pastoral 
da Juventude. 

O tema do encontro foi 
a primeira exortação apos-
tólica do Papa Francisco 
“Evangelli Gaudium”, que 
foi discutida através de es-
piritualidades, partilhas, 
palestras e confraternização. 

Foram feito cinco mo-

Felipe Moscatello

mentos de estudo dos capítu-
los do documento e também 
uma caminhada missionária 
pelas residências próximas. 

No sábado à noite os 
jovens fizeram uma Ceia 
Judaica (foto), e no domin-
go, o padre Luiz Aparecido 
Tegami (Paróquia N. Sra. 
de Fátima e Santo Ama-
ro, do Guarujá), presidiu 
a Missa onde fez o envio 
dos jovens participantes, 
para que continuem sendo 
testemunhas do Evangelho 
nos ambientes que fre-
quentam. 

nado para os ministros da 
Sagrada Comunhão, para 
reafirmar a importância 
deste ministério e animá-
-los a continuar com esta 
importante missão de levar 
o Corpo e Sangue de Jesus 
aos cristãos.

Maria Guedes/Graças-VC

Primeiro ano de ordenação sacerdotal de Pe. Vagner Argolo
Milton Jr.

Há mais de um ano, a Ca-
tedral de Santos está passan-
do por uma ampla reforma, 
que envolve diversos am-
bientes internos e externos. 
Em 104 anos de fundação, a 
igreja já passou por reformas 
pontuais, mas com o tempo, 
um desgaste natural se apre-
senta. Infiltrações nos tetos 
e nas paredes, rachaduras, 
manchas nas paredes, escu-
recimento dos vitrais mar-
cam um século de existência. 

A reforma do telhado está 
terminada, onde foram troca-
das as calhas e o madeirame, 
assim como a cúpula que teve 
a cobertura de cobre trocada 
e passou por uma pintura de 
tinta impermeabilizante.

Agora inica-se a fase de 
reforma das paredes externas 
e pintura, gradil ao redor da 
igreja e a construção de uma 
nova sala para acolher os pa-
dres. O pároco lembra ainda 
que a Catedral precisa fazer 
uma série de adequações às 
normas técnicas de acessi-
bilidade e de segurança: “E 
isso implica também reforma 
na calçada, na secretaria, nos 
banheiros, instalação de nova 
fiação elétrica e hidráulica”.

Padre José Paulo lembra 
que a ajuda dos fiéis de toda 
a Diocese é essencial para 
concluir a reforma, pois a 
pequena comunidade da Ca-
tedral não tem como manter 
a igreja. “Só queremos que a 
nossa Catedral esteja digna 
para receber todo o povo de 
Deus”, afirma.  “Sabemos que 
este é um processo demora-
do, que será feito por etapas, 
mas que precisa ser feito. E 
temos de pensar também na 
manutenção constante, pois  
quanto mais tempo ficamos 
sem essas reformas, mais a 
igreja se deteriora”, avalia.

O pároco explica que não 
para para estimar o cus-
to dessas obras: “Só sabe-
mos que vamos precisar - e 
muito! - da ajuda de nossos 
fiéis de toda a Diocese. Só 
a comunidade da Catedral 
não tem como manter nossa 
“Casa-Mãe”, pois somos uma 
comunidade muito pequena. 
Toda ajuda será bem vinda”, 
pede.

Quem quiser colaborar 
com as obras da reforma da 
Catedral, pode entrar em 
contato com a secretaria - 
(13) 3224-1593.

Pároco da Catedral Pe. José 
Myalil Paul: “Projeto a longo 
prazo”

Reforma do telhado e da torre está concluída

Área externa terá gradil e renovação das paredes com problemas

Padre interna precisa de reparos; construção de rampa 
de acesso de acordo com normas técnicas; ao lado, área 
para a construção de novo salão paróquial com cozinha 
e banheiros.

Formação na Sagrado Coração

Encontro de formação para agentes das pastorais da 
paróquia Sagrado coração de Jesus, em Santos, no dia 14 de 
abril, com o tema do discipulado.

Yvone Diniz
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Assessoria de Comunicação UniSantosCatólica UniSantos

Diocese apoia Movimento pela Paz 

Assessoria de Comunicação

Um mês pleno de alegria 
e oração. Assim será maio 
no Liceu Santista, que, para 
comemorar o mês de Maria 
e de todas mães, preparou 
uma programação especial 
que envolve toda a comuni-
dade. São momentos diários 
de oração, festa do Dia das 
Mães, envio das imagens de 
Nossa Senhora para a casa 
das famílias e a peregrinação 
da imagem de Nossa Senhora 
pelos setores da escola. A 
coroação da Virgem Maria, 
no dia 29, encerra o mês 
mariano, reunindo alunos 
da Educação Infantil aos En-
sinos Fundamental e Médio.

Até o fi nal do mês, a Pas-
toral do Liceu Santista tam-
bém fará a oração solidária. 
A cada dia, uma classe é con-
vidada a doar alimentos não 
perecíveis, que serão doados 
às instituições atendidas pela 
escola. 

Peregrinação das imagens
Imagens de Nossa Se-

nhora serão enviadas às re-
sidências das famílias que 
se inscreveram para recebê-
-las. Durante a cerimônia 
de entrega, o coordenador 
Sérgio Pereira Nogueira Jú-
nior conversa com os alunos 
da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamerntal sobre 
os variados nomes que Nos-
sa Senhora recebe ao redor 

Mais 25 alunos iniciaram no 
Programa de Iniciação Cien-
tífica do Ensino Médio. Ao 
todo, serão desenvolvidos 14 
projetos nas áreas da Adminis-
tração, Farmácia, Jornalismo, 
Relações Internacionais, Direi-
to Internacional, Matemática, 
Biologia, História e Tradução. 
Esta é terceira turma de jovens 
contemplados com bolsas do 
CNPq e do Programa de Inicia-
ção Científica da UniSantos.

No dia 1 de abril, eles fo-
ram recepcionados pelo Insti-
tuto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas (Ipeci) e conhe-
ceram a infraestrutura labora-
torial do Campus Dom Idílio 
José Soares. Esta é a terceira 
turma de jovens contempla-
dos, cujo objetivo é despertar 
e incentivar a vocação cientí-
fica. Desta vez, desenvolve-

Terceira turma de alunos contemplados pelo Programa 

rão projetos alunos do Liceu 
Santista, Escola Estadual Pri-
mo Ferreira e Escola Estadual 
Marquês de São Vicente.

Do 2º ano do Ensino Médio 
do Primo Ferreira, Luiz Henri-
que Apolinário da Silva irá de-
senvolver projeto relacionado 
à preservação do Monumento 
Nacional das Ruínas do Enge-
nho São Jorge dos Erasmos

Mariana da Silva Thomaz 

está no 2º ano do Ensino Mé-
dio do Liceu Santista. Para 
ela, participar de um projeto 
de pesquisa é uma motivação. 

“Esse é o caminho que 
quero trilhar. Gosto mui-
to de ler e escrever. Esta é a 
melhor maneira de entrar em 
uma universidade”, diz Thais 
Truste dos Santos, do 2º ano 
do Ensino Médio da escola 
Marquês de São Vicente.

Pedagogia contribui para a educação municipal
Uma parceria entre o curso 

de Pedagogia da UniSantos e 
a Secretaria de Educação da 
Prefeitura Municipal de San-
tos irá proporcionar a mais 
de 400 alunos da Educação 
Infantil, de 4 e 5 anos, novos 
aprendizados na Brinquedo-
teca e Midiateca “Profª Júlia 
Sérgio”. A cada semana um 
grupo de alunos visita o es-
paço e desenvolve atividades 
com alunos do curso regular 

de Pedagogia e do Plano Na-
cional de Formação de Pro-
fessores da Educação Básica 
(Parfor). A primeira turma, 
com alunos da UME Gemma 
Rebello, esteve no Campus 
Dom David Picão, no dia 28 
de abril.

Para as alunas do 3º se-
mestre de Pedagogia, Raquel 
Delgado Ramos e Thainá de 
Siqueira Gonçalves, a partici-
pação no projeto, sob orienta-

ção das professoras, represen-
ta substancial acréscimo na 
formação. “Aplicamos nessa 
atividade o que aprendemos 
em sala de aula. Isso torna 
mais fácil a assimilação do 
conteúdo”, explica Raquel.

Professora da UME Gem-
ma Rebello, Mônica Teixeira 
de Barros destaca que a ati-
vidade desenvolvida na Uni-
Santos tira os alunos da rotina 
e proporciona o desenvolvi-
mento de novas habilidades. 
“É muito bom para os alunos 
poder desenvolver essas ati-
vidades lúdicas, com pessoas 
capacitadas e em uma univer-
sidade conceituada”, comenta

O programa desenvolvido 
pelos alunos de pedagogia en-
volve atividades de matemáti-
ca, linguagem corporal, ritmo 
e comunicação e expressão.

Alunas de 
Pedagogia 
desenvolvem 
atividade na 
Brinquedoteca

Divulgação

Programa estimula vocação  
científica em alunos do Ensino Médio

O Coral LIRICUS da 
Universidade Católica de 
Santos está com inscrições 
abertas para novos integran-
tes. Os interessados devem 
comparecer, a partir do dia 
13 de maio, aos ensaios 
que acontecem às terças-
feiras, das 16h45 às 18h15, 
no Campus Dom Idílio José 
Soares (Avenida Conselhei-
ro Nébias, 300). 

Criado em 2000, o Coral 
LIRICUS tem um repertório 
eclético, que inclui estilos que 

vão do canto gregoriano até a 
música contemporânea, além 
de contemplar trechos de ópe-
ras e música popular. Regido 

Ensaios acontecem às terças-feiras, das 16h45 às 18h15

Coral LIRICUS abre vagas para novos integrantes
pelo maestro Beto Lopes, o 
grupo participa de concertos 
especiais com acompanha-
mento orquestral.

Fotos: Departamento de Imprensa da UniSantos

Nossa Senhora recebe homenagens no mês mariano 

do mundo, como Lourdes, 
Fátima, Aparecida, Pompéia, 
Guadalupe entre outras.

Todas as dependências do 
Liceu Santista também terão 
a oportunidade de receber a 
visita da Santíssima. A ima-
gem percorrerá os ambientes 
administrativos e salas de au-
las, recebendo homenagens 
dos professores e funcioná-
rios da instituição.
DIA DAS MÃES

No sábado, 10 de maio, 
acontece a festa do Dia das 
Mães com muita música, 
alegria e diversão. Alunos 

da Educação Infantil e do 1º 
ao 5º ano do Ensino Funda-
mental estão envolvidos nas 
apresentações com e para as 
mamães. Simultaneamente, 
o Liceu Santista realiza a 19ª 
edição da Feira Comunitária 
de Habilidades das 9h às 13h, 
com entrada franca. O evento 
reúne pais, alunos, professo-
res e funcionários da escola 
que têm a oportunidade de 
divulgar seus produtos e 
serviços a um maior número 
de pessoas. Os visitantes en-
contram de roupas e acessó-
rios a artesanatos, bijuterias, 
cosméticos, doces e salgados.

No Mês Mariano haverá momentos diários de oração, festa 
do Dia das Mães, envio das imagens de N. Senhora para a 
casa e a peregrinação da imagem de Nossa Senhora

No dia 25 de maio aconte-
ce, em Santos, a 2ª edição do 
movimento “Onda da Paz”, 
idealizada pelo Mestre de Tai 
Chi Chuan Augusto Leitão. O 
evento tem o objetivo de esti-
mular as pessoas a refl etirem 
sobre a paz, buscar a unidade 
e comunhão e acreditar que a 
paz é possível.

A ideia é de reunir 7 mil 
pessoas, todas vestidas de 
branco, de mãos dadas for-
mando uma grande corrente 
na Orla de Santos. O ato está 
marcado para as 12 horas, 
porém, a partir das 10 horas 
haverá diversos pontos na 
Orla, onde as pessoas pode-
rão participar de atividades 
culturais, musicais, físicas 
e demonstração de artes 
marciais. 

Assim como no ano passa-
do, novamente o movimento 
conta com o apoio da Prefei-
tura, de empresas e também 
da Diocese de Santos. Au-
gusto conta que na primeira 
edição participaram dezenas 
de fi éis das paróquias Nos-
sa Senhora do Rosário de 
Pompéia, Santuário Santo 
Antônio do Valongo, Basílica 
Santo Antônio do Embaré e 
paróquia Sagrado Coração 
de Jesus. 

“Foi emocionante ver o 
esforço das pessoas em dar 
as mãos, em se unir sem 
receio e preconceitos. Quem 
comparece ao evento vai com 
este sentimento de paz no co-
ração e segura a mão de quem 
está do lado, independente 
de quem é, sem barreiras”, 
relembra Augusto, que esteve 

com o bispo diocesano, Dom 
Jacyr Francisco Braido, no 
dia 15 de abril, para pedir 
mais uma vez o apoio da 
Diocese ao movimento. 

Inspirado no movimento 
da onda que acontece no 
mar, há várias ações que 
acontecem com o objetivo de 
preparar e divulgar o evento. 
“A onde vem vindo do fundo 
do mar, arrastando massas 
de água e é isso que essas 
ações simbolizam”, explica 
Augusto. 

Estes encontros têm início 
no dia 16 de abril, dia em que 
a cidade Santos comemora o 
dia do Tai Chi. As atividades 
começam envolvendo os alu-
nos das escolas, com músi-
cas, aulas de artes marciais e 
incentivados pelos professo-
res produzem cartazes, peças 
teatrais e outras atividades 
que remetam à paz. 

No dia 18, a partir das 10 
horas haverá um encontro 
no Sesc com mestres e pra-
ticantes das artes marciais, 
aberto ao público. Já no dia 
23, haverá na Praça Mauá, 
entre 9 e 13 horas, um gran-
de encontro com atividades 

culturais.  
Augusto Leitão faz ques-

tão de frisar que este é um 
movimento “pela paz e não 
contra a violência. A violên-
cia é a ausência da paz. Se 
você não fortalecer a paz, 
não tem como conquistar 
nada. Nós dizemos que é uma 
movimento pela paz e não 
contra a violência porque não 
podemos mobilizar a nossa 
energia interna contra algo, 
mas em favor de algo”.

O Bazar Beneficente do Roupeiro São 
Martinho acontece nos dias 3 e 4 de maio, 
a partir das 15 horas na Rua Enguaguaçú, 

181, Ponta da Praia, Santos, Residência 
Sacerdotal.
Participe!

Nossa Senhora recebe homenagens no mês mariano 
Liceu Santista

Acesse:
facebook.

com/dioce-
sedesantos
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Sobre a Fé e a descoberta da própria 
vocação.  Descobrir que Deus me ama
Pe. Fernando Gross - Reitor 
do Seminário Diocesano S. 

José

A descoberta de Deus e de 
Cristo é uma realidade muito 
misteriosa. Essa descoberta 
não se alcança depois de 
uma exposição, uma palestra 
construída logicamente.

Antes de mais nada existe 
uma adesão total, oferecida pelo 
próprio Deus, mediante a qual 
alguém faz a descoberta da fé.

Depois existe a presença 
ou o surgimento de tudo 
aquilo que constitui as dúvi-
das, as rejeições, as fugas de 
cada ser humano diante da 
existência de Deus. A des-
coberta de Deus mais uma 
vez não se alcança através de 
uma lógica racional, mas se 
alcança através da superação 
das dificuldades internas que 
devemos transpor.

Fé quer dizer também que 
não se “descobre” Deus, mas 
acontece quando percebemos 
que nós é que somos procu-
rados, descobertos por Ele 
mesmo, por Deus em nossa 
vida. Quando percebemos 
que Deus nos procura. Mas 
isso não significa que foi em 
vão o que aconteceu antes. 
Quando percebemos que 
Deus está perto de nós e com-
preendemos o caminho que 
percorremos na vida.

Fé significa compreender 
também que, no meio de um 
mistério de pecado na natu-
reza humana, existe também 
o mistério da misericórdia, 
que a santidade de Deus se 

revela sempre na história, na 
história da salvação, na Bíblia 
e na Igreja, que a Igreja não 
é uma instituição externa 
ao mistério de Cristo, mas 
que ela é o próprio corpo de 

Cristo.
Fé é reconhecer o Misté-

rio de um Deus que se deixa 
alcançar e que nos procura 
também. Fé pode ser a desco-
berta do sentido de dedicar a 
própria existência sendo um 
discípulo de Jesus, dedicar 
a vida ao serviço do Filho 
Único do Pai e da Virgem 
Mãe, Maria, dedicar a vida 
ao serviço dos outros, de 
quem precisa, de quem sofre. 
Trata-se de uma missão que 
se prolonga na Igreja, Corpo 
místico de Cristo ao longo 
dos séculos.

Os amigos de Deus, os 
santos, nos ensinam com 
humildade e amor a compre-
ender que  fomos alcançados 
pelo amor de Deus, antes de 
descobrirmos a Deus; foi Ele 
quem nos amou primeiro, 
nos chamou à vida e nos 
chama ainda hoje a testemu-
nharmos o amor de Deus no 
meio dos homens e mulheres. 

Que nós dediquemos nos-
sa vida também ao serviço 
de Jesus, na Igreja como 
pais, famílias e sacerdotes, 
seminaristas e todos aqui 
presentes. A servir a Deus 
como homens e mulheres 
de fé, encontrados todos por 
Deus e por seu Amor por nós. 

Se você pensa em servir 
a Deus entre em contato 
conosco: seminariosaojose-
diocesesantos@gmail.com

Se você pensa em servir a Deus entre em contato conosco: seminariosaojosediocesesantos@gmail.com

Mais um encontro com os candidatos ao Seminário 
São José para 2015! Dez rapazes estiveram reunidos 
no fim de semana , de 26 e 2 de abril, para conviverem 
e refletirem sobre a Dimensão Comunitária da Igreja: 
aprender a conviver e a servir. 

Nesse encontro também como conclusão ocorreu o 
batizado de Emanuel, junto com os seus pais, Renato e 
Fernanda, e toda a família. 

Afinal, toda vocação eclesial vem de uma família, se 
insere numa família cristã. E é alimentada e fortalecida 
pelo exemplo de pais e familiares e amigos.

“Seminário em familia”
e a Dimensão Comunitária

Encontro anual dos Filósofos 
do Regional Sul 1/SPII

O Liceu Santista, em 
Santos-SP, foi o local do 
encontro dos seminaristas 
do Estado de São Paulo da 
região Sul I, no dia 26 de 
abril. Estiveram presentes 
57 seminaristas de cinco 
dioceses: Santos, Guaru-
lhos, Santo André, Osasco 
e São Miguel Paulista. 

Pe. Alexandre Garcia 
veio proferir palestra sobre 
alguns pontos fundamen-
tais da Teologia do Papa 
Francisco, sobre a Exorta-
ção Apostólica “A Alegria 

do Evangelho”. 
Ele ressaltou a impor-

tância do anúncio do Evan-
gelho nos tempos atuais e 
os principais temas presen-
tes no documento pontifí-
cio que são indicadores dos 
caminhos a percorrer.

Falou ainda sobre a 
importância do Anúncio 
explícito de Jesus Cris-
to, sempre oportuno, em 
qualquer época e lugar. 
Quem renova a Igreja sem-
pre e eternamente é Jesus 
Cristo.

Aconteceu na manhã 
de sábado, dia 5 de abril, 
a primeira missa dos ami-
gos do Seminário, com o 
objetivo de reunir os co-
laboradores da Pastoral 
Vocacional Diocesana. Foi 
um momento de oração 
pelas vocações sacerdo-
tais, pelos seminaristas, 
pelo serviço de animação 
vocacional.

A celebração foi re-
alizada no seminário 
Diocesano S. José, com 
a presença dos padres 
formadores - Pe. Fer-
nando Gross (reitor), Pe. 
Francisco Salamanca e 
Pe. Luis Alfonso (Padres 
Vicentinos).

A missa dos amigos do 
Seminário vai acontecer 
todo primeiro sábado do 
mês, às 10 horas.

Todos convidados!

Missa dos amigos do Seminário no primeiro sábado do mês
Fotos Seminário S. José

Fotos Seminário S. José

Fotos Seminário S. José
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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

Um caminho de amadurecimento

Entre os dias 21 a 25 
de Julho de 2014  será 
realizado em Santiago 
do Chile o III Congresso 
Internacional sobre Cate-
cumenato.

Este evento é promo-
vido e organizado pelo 
Instituto Católico de Paris 
e a Universidade Católica 
Silva Henriques do Chile.

O tema que será desen-
volvido neste ano é "A Ini-
ciação Cristã em mudança 
de época".

As línguas oficiais se-

Durante as celebra-
ções da Semana Santa, 
principalmente no Tríduo 
Pascal, tivemos a opor-
tunidade de celebrar o 
fundamento de nossa fé 
cristã e renovar nossos 
compromissos de pessoas 
que se identificam com o 
projeto de Jesus em vista 
da vida plena para todos! 
Mas será que foi isso mes-
mo?... Cá entre nós: até 
que ponto as celebrações 
pascais foram vivenciadas 
de forma motivadora para 
o crescimento da fé autên-
tica, comprometida com o 
Reino de Deus?

Nem vamos levar em 
consideração a grande 
multidão que não perce-
beu que estávamos co-
memorando a Páscoa de 
Jesus e nem mesmo os que 
ficaram mais preocupados 
com o seu aspecto comer-
cial (chocolate) ou turís-
tico (ainda mais com o 
super feriado prolongado 
desse ano). Preocupante é 
saber que muitos cristãos 
continuaram priorizan-
do o aspecto folclórico, 
marcado por procissões 
e outras devoções, dando 
mais valor para o “chorar 
sobre imagens do ‘Senhor 
Morto’” e ao “ficar com  
dó de Jesus que morreu 
pelos nossos pecados”. 
Desses, foram poucos os 
que participaram das Ce-
lebrações Litúrgicas pró-
prias do Tríduo Pascal e 
souberam aproveitar toda 
riqueza proporcionada 
pelos valiosos textos bí-
blicos e vários símbolos 
e ritos propícios para se 
fazer o devido balanço de 
como se está vivendo os 
compromissos batismais 
de ser hoje verdadeiros 
discípulos missionários 
de Jesus.

Não basta ser batizado 
para ser um cristão verda-
deiro! Uma fé superficial 
e marcada por supersti-
ções deve ser convocada 
a crescer a partir de uma 
proposta formativa que a 
leve ao devido amadure-

cimento: ter a consciência 
que se deve cumprir no 
dia a dia tudo o que Je-
sus fez e ensinou. É isso 
o que nos lembra o Papa 
Francisco no documento 
Evangelii Gaudium (EG): 
“O mandato missionário 
do Senhor inclui o apelo ao 
crescimento da fé, quando 
diz: ‘ensinando-os a cum-
prir tudo quanto vos tenho 
mandado’ (Mt 28,20). 
Daqui se vê claramente 
que o primeiro anúncio 
deve desencadear também 
um caminho de formação 
e de amadurecimento. 
A evangelização procura 
também o crescimento, o 
que implica tomar muito 
a serio em cada pessoa 
o projeto que Deus tem 
para ela. Cada ser humano 
precisa sempre mais de 
Cristo, e a evangelização 
não deveria deixar que 
alguém se contente com 
pouco...” (EG 160)

Evangelizar não é di-
fundir devoções e, menos 
ainda, crendices! Temos 
o dever de ajudar cada 
um a superar essas visões 
distorcidas e fragmenta-
das da fé em Jesus Cristo 
para que possam acolher 
sua proposta salvadora, 
vivenciar sempre e em 
todos os lugares os seus 
ensinamentos e fazer da 
própria vida doação total, 
assim como Jesus o fez.

Aprofundamento a 
partir da Palavra de 
Deus: Na Festa da Ascen-
são do Senhor (1/6) vamos 
refletir sobre o seguinte 
texto bíblico: Mt 28,16-20. 
Convido você a lê-lo com 
calma, prestar atenção e 
responder: 

Em qual lugar Jesus 
Ressuscitado quer se en-
contrar comigo? 

Na evangelização, quan-
do é que priorizo o “fazer 
discípulos de Jesus”? 

No meu trabalho cate-
quético estou mais preo-
cupado em difundir devo-
ções ou em transmitir os 
ensinamentos de Jesus?

AGENDA
- Encontros de Formação de Evangeliza-

dores 2014:
Serão 4 Encontros, com cerca de 2 horas cada 

um, que deverão acontecer em todas as Paróquias 
de nossa Diocese.

Informe-se em sua Paróquia sobre o dia e local 
desses Encontros.

-Dia de Espiritualidade para Leigos: Sá-
bado, 14 de junho às 9h em Santos. Promovido pela 
CODILEI. Todos os Catequistas estão convidados.

- 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

III Congresso sobre o
Catecumenato em Santiago do Chile

rão o castelhano e o fran-
cês, e haverá tradução 
simultânea nessas duas 
linguas.

Mais informações: En-
carregados: Secretário da 
Comissão Local de Or-
ganização (Santiago do 
Chile):  Ir. Enrique García 
ip Ahumada, lassalista 
(egarciahumada@hot-
mail.com). 

Contatos no Brasil : 
Pe. Luiz Alves de Lima, 
salesiano (lima.bsp@sa-
lesianos.com.br).

São Francisco de Assis vi-
veu o Evangelho com radicali-
dade. Na pobreza, no amor, na 
humildade e obediência, sua 
vida atraiu muitos discípulos 
e mesmo tendo passado mais 
de 700 anos de sua morte, ele 
continua inspirando fiéis.

Após a conversão de Fran-
cisco, alguns jovens de Assis 
passaram a segui-lo e forma-
ram uma Ordem de Irmãos 
com a missão de viver e pre-
gar o evangelho e aos poucos 
alguns sacerdotes também 
começaram a participar.  As-
sim, teve origem a Primeira 
Ordem, a Ordem dos Frades 
Menores que se divide em 
Frades Menores (OFM), Ca-
puchinhos (OFMCap) e Con-
ventuais (OFMConv).

Para os leigos, fundou-se a 
Ordem Franciscana Secular, 
irmãos que vivem a espiritua-
lidade franciscana através de 
uma forma de vida chamada 
Regra. Desta Ordem fizeram 
parte alguns nomes famosos 
da história mundial como o 
escritor Dante Alighieri, o 
descobridor das Américas, 
Cristóvão Colombo, o cientista 
e o eleito presidente do Brasil,  
Tancredo Neves. São Luís IX, 
rei da França e Santa Isabel 
da Hungria também foram 
Franciscanos e são padroeiros 
da Ordem Secular.
OFS na DiOceSe

Em Santos, a Ordem 
Franciscana Secular está 
presente no Santuário San-
to Antônio do Valongo e na 
Basílica Santo Antônio do 
Embaré. No Valongo, a OFS 
foi uma das primeira inicia-
das no Brasil, em 1691. Já 
no Embaré, o início foi em 
1924, de modo que no mês de 
setembro, celebram 90 anos.

Da fraternidade do Em-
baré, fazem parte 34 irmãos. 
Entre eles, Iraci de Oliveira 
Alvarez, que faz parte da 
equipe de formação da Fra-
ternidade. Iraci frequentava 

Viver o Evangelho segundo São Francisco

a livraria que fica na mesma 
rua que a Basílica. Nesta 
livraria, Iraci encontrava o 
“franciscano, Seu Francisco”, 
que sempre a convidava para 
fazer uma experiência na 
Ordem, mas com os filhos 
pequenos e o trabalho de 
professora, ela não aceitava 
o convite.

Como a própria Iraci con-
ta, “entrar para Ordem é um 
chamado”, e Deus se en-
carregou de conduzi-la. Em 
1992, ela ficou viúva e com 
os filhos mais crescidos, ela 
iniciou a formação em 1995, 
para então em 2001, fazer a 
profissão de fé.

“Durante todo este tem-
po, eu sinto mais firmeza 
na minha fé. Hoje eu me 
dedico mais na paróquia, 
aprofundo minha espiritu-
alidade e me sinto segura 
para passar a formação” ,é 
a experiência de Iraci. 

A formação começa com 
um período em que a pessoa 
acompanha os trabalhos da 
Ordem para ver se ela quer 
mesmo iniciar a formação. 
Se o fiel opta por entrar 
na Ordem passa para a 
Iniciação que tem um pe-
ríodo de um ano com aulas 
para conhecer a vida de São 
Francisco e de Santa Clara, 
a Regra de Vida e as Cons-

tituições da Ordem. Depois 
deste período, vem os dois 
anos de formação, em que 
há um aprofundamento da 
espiritualidade francisca-
na. Se houver a vocação, 
a pessoa está pronta para 
Professar a Fé em um ato 
público e solene em que é 
feita a promessa evangélica 
de vida, renovação do batis-
mo e se colocar a serviço do 
Reino de Deus.

Fernando Gregório é Mi-
nistro da Fraternidade do Em-
baré. Ele entrou para a Ordem 
aos 14 anos frequentando a 
JUFRA e depois entrou para 
a Ordem.

Fernando está no 8º triê-
nio como Ministro da Ordem. 

Cumprindo este período, são 
24 anos à frente da Fraterni-
dade, embora não consecuti-
vamente. “ Aqui criamos laços 
e formamos uma segunda 
família. Encontramos pessoas 
que comungam o mesmo ideal 
que é viver a fraternidade”, é a 
experiência do ministro.
cariSma

O Carisma da OFS é “cons-
truir a fraternidade, vivendo 
radicalmente os preceitos 
evangélicos em uma vida se-
cular, seguindo o exemplo de 
São Francisco de Assis”. Iraci 
explica: “Secular é para aquele 

que vive no mundo, os leigos. 
O que nós buscamos é agir 
com justiça, verdade, amor e 
perdão em todos os ambientes 
que frequentamos”. Além dos 
encontros e momentos de ora-
ção, há o “Roupeiro”, uma sala  
onde as irmãs da Fraternidade 
fazem kits com enxoval com-
pleto para doar para as mães 
e seus bebês recém-nascidos.   
LegaDO

No Brasil, a OFS está pre-
sente em 16 regiões com 590 
fraternidades que reúnem 
18 mil irmãos professos. No 
mundo, está presente em 72 
países com 430 mil membros 
e mais 50 mil jovens que fazem 
parte das JUFRAs.

Missionária indiana celebra jubileu de vida religiosa
Há 19 anos no Brasil, a 

missionária indiana Ir. Emily 
Thadickal, da Congregação 
das Irmãs Terciárias Fran-
ciscanas Regulares, celebra 
no dia 14 de maio 25 anos 
de profissão religiosa. Atual-
mente, Ir. Emily faz parte da 
Comunidade de Santos, com 
as irmãs Tessy Neerparaka-
layil e Omana Kalapurackal, 
que atuam em diversos tra-
balhos pastorais na paróquia 
da Catedral (Santuário do 
Monte Serat, Com. Santa 
Bakhita, Igreja do Rosário e 
Catedral).

No dia 14 haverá uma 
missa em ação de graças pelo 
jubileu de vida religiosa às 12 
horas na Catedral, presidida 
por Dom Jacyr Francisco 
Braido.
TrajeTória vOcaciOnaL

Ir. Emily nasceu em Kot-
tayam, no estado de Kerala,  
filha de John e Anna, numa 
família de sete irmãos, em 
4 de junho de 1967. Ela fala 
com entusiasmo de sua ex-
periência de vida familiar e 
religiosa e de como descobriu 
sua vocação, ainda menina: 
“Minha família tinha uma vi-
vência religiosa muito inten-
sa. Minha mãe ia na missa de 
manhã cedo todos os dias e 
eu a acompanhava. Isso, an-
tes de ir para a escola. Tam-
bém tinha muito contato com 
as irmãs da minha paróquia, 
passava muito tempo na casa 
deles, brincando, aprenden-
do música, dança... Quando 
eu estava com 17 anos, houve 
uma missão popular na mi-
nha paróquia, com os Frades 
Franciscanos, e eu conversei 

com um dos pregadores so-
bre o meu desejo de ir para o 
convento. E uma conhecida 
da família tinha duas filhas 
na Congregação das Irmãs 
Terciárias,  em outro bairro, 
que me levou para conhecer. 
E assim, tudo começou”.

O processo de formação 
na Congregação seguiu as 
etapas próprias: Postulan-
tado (86), noviciado (87)e 
a profissão religiosa, no dia 
14 de maio de 89, em sua ci-
dade natal: “Nesse tempo de 
formação eu aprendi muitas 
coisas novas e, fui perceben-
do que era isso realmente que 
eu queria. Uma das minhas 
irmãs sempre me pedia para 
eu deixar a Congregação e ir 
estudar Medicina com ela. 
Eu me sentia dividida com 
isso, mas segui em frente com 
minha opção. E quando eu 
recebi o hábito religioso, ela 
entendeu que meu caminho 
estava definido e aceitou. 
Claro, a família sentiu mui-

to quando eu fui continuar 
minha formação na Itália 
(nossa Casa Mestra) e depois 
quando vim para o Brasil, 
em 95. Mas quando a gente 
se entrega para Jesus, temos 
de estar preparado para essas  
renúncias também. E esta é 
a minha grande lição desses 
25 anos de vida religiosa: 
desapego”.

Inicialmente, Ir, Emily 
morou na Comunidade de Sal-
vador-BA, onde trabalhou na 
pastoral, especialmente com 
os jovens, e na administração 
escolar. Veio para Santos em 
2009 com as demais irmãs, 
após convite de Pe. José Paulo, 
da Catedral, para assumir os 
trabalhos na comunidade do 
Monte Serrat.

Fotos Chico Surian/Acervo Pessoal

Ir. Tessy (em pé), Omana e Emily: missionárias indianas superando os desafios da língua, 
da cultura, das tradições em nome da entrega total ao projeto de Jesus

Anna (mãe), John (pai, falecido) e irmãos de Ir. Emily

A “profissão de Fé” é o compromisso de viver o evangelho 
segundo o carisma de S. Francisco. A “fraternidade” se torna 
uma segunda família
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PSICOLOGIA PASTORAL

Meus modelos

Santos são exemplo de vida cristã

Conexão Santos-Israel

(Pe. Fernando Gross, 
Reitor Seminário Diocesano S. José)

Tendo acesso pelo Messias (Cristo) Jesus 
às riquezas de Israel: A Redenção

Tríduo em louvor a Santa Rita

Os desfiles de modas 
apresentam as mais céle-
bres modelos, as “top mo-
dels”, que ganham um monte 
de dinheiro. São propostas 
como o ideal do bom gosto, 
premiadas além disso com a 
possibilidade de aparecer nas 
capas coloridas de revistas 
de grande circulação, como 
as pessoas que no mundo 
sabem o que é bom. Para a 
grande maioria dos leitores, 
tais “receitas” precisam ser 
lidas, digeridas e adotadas 
para estarem atualizados 
e, consequentemente, se-
rem aceitos como pessoas 
saudáveis e inteligentes. Os 
meios de comunicação con-
tinuam apresentando outros 
modelos, por exemplo na 
comida, trazendo em páginas 
coloridas o retrato de pratos 
deliciosos, que nos fazem sair 
água da boca. Para alguém 
estar de bem com nossos 
tempos precisaria desfrutar 
de tais restaurantes, de tais 
cardápios e de tais bebidas, 
caso contrário deveria pensar 
ou que se alimenta muito 
mal ou que é um pobretão, 
sem competência para acom-
panhar as pessoas de bem 
da sociedade. Nossas casas 
precisam ter tais “gadgets” e 
aparelhos eletrodomésticos, 
ser perfumadas com tais 
ou quais “sprays”, possuir 
televisores de certo número 
mínimo de polegadas, para 
podermos depois, na con-
versa com parentes, amigos 
e conhecidos, mostrar que 
estamos por dentro e enten-
demos o que é estar “up to 
date”. Dá para perceber que, 
para isso, vamos também 
nos submetendo à invasão 
de uma língua estrangeira, 
a ponto de descaracterizar 
nossa própria maneira de 
falar. Afi nal, dizemos, está na 
moda...Se não aprendermos 
a tal língua, estaremos por 
fora. Além disso, temos que 
ter um carro, daqueles que 
vemos na televisão ou nas 
revistas, com todos aqueles 
recursos sofi sticados que os 
transformam em verdadeiro 
oásis no meio da loucura do 

trânsito.
Mas, donde vem tudo 

isso? Desde pequenos olha-
mos para os outros, para os 
que nasceram antes de nós. 
Imitamos seu sotaque, suas 
maneiras de falar, seus gostos 
sobre roupas, suas preferên-
cias quanto ao comer. Afi nal, 
como tem mais anos de vida, 
certamente terão – nós acha-
mos – mais experiência para 
acertar com o que é melhor, 
o mais bonito, o mais seguro. 
Engolimos tudo sem mais, 
como algo que não precisa 
de questionamento. Depois, 
somos envolvidos pelos ami-
gos e companheiros de escola 
ou de trabalho, trazendo 
cada um seus esquemas de 
valores, suas ideias e suas 
preferências. Aceitamos de-
les muitas coisas, porque 
queremos nos enturmar, 
queremos fazer parte de um 
grupo, não queremos sobrar 
e cair numa desagradável 
solidão. Para isso, aceitamos 
ingenuamente seus modos de 
pensar e suas preferências.

Porém, nós somos o que 
nós pensamos. E isto é coisa 
séria. Tem consequências. 
Somos cristãos, chamados 
a encontrar em Jesus Cris-
to nosso Caminho, nossa 
Verdade, até mesmo nossa 
Vida. São Paulo foi simples 
e direto ao dizer: Não quis 
saber outra coisa entre vós 
a não ser Jesus Cristo, e Je-
sus Cristo crucifi cado (1 Cor 
2,2). Ele é o modelo, o ideal, 
o protótipo. Ele é tudo que 
Deus pensou ao criar o uni-
verso inteiro. Não é exagero 
colocá-lo como aquele que é 
a resposta a todos os nossos 
desejos de progresso e de feli-
cidade. Seu modo de pensar, 
seu modo de agir e reagir, 
tal como vem proposto nas 
páginas da Bíblia, é o modelo 
acima de todos os modelos, 
para ser vivido, assimilado 
e assumido com ânimo e 
generosidade. Que cada um 
de nós, por sermos cristãos 
autênticos, possa repetir com 
o apóstolo Paulo: Sede meus 
imitadores, como eu mesmo 
o sou de Cristo (1 Cor 11,1).

Enfim, no Cristo os pa-
gãos tiveram acesso à Missão 
de Israel, servidor e redentor. 
Os quatro poemas do Servo 
Sofredor em Isaías (Is 42, 
1-9; 49,1-9; 50,4-9; 52,13 – 
53,12) descrevem bem um 
personagem e igualmente 
o próprio Israel. É o que se 
chama de “personalidade 
corporativa”: a ambivalên-
cia, a oscilação entre um 
indivíduo e o povo. Quando 
comentários, sejam eles cris-
tãos ou judeus, dizem que o 
servidor em questão é Israel 
– o povo, isto é verdadeiro. 
Mas é também alguém, um 
personagem, um servidor. 
Os dois não se excluem. É a 
mesma ligação que existe en-
tre Jesus e os seus discípulos, 
o “Filho do homem” e o povo 
dos santos do Altíssimo. No 
lugar de estarem em oposi-
ção, são dois signifi cados que 
se completam e se ordenam 
um para o outro.

Os pagãos tomam parte 
da vocação de Israel-servidor 
no Cristo que cumpriu perfei-
tamente, e de uma maneira 
até então inimaginável, esta 
vocação de servidor. Eles 
tiveram o direito, ou antes, 
a graça, de partilhar a soli-
dão e a fi delidade de Jesus-
-Servidor de Deus, Filho de 
Deus e de Israel. 

Eles tiveram o direito e a 
graça de entrar na obra da 
Redenção do pecado, a obra 
da libertação. E o sofrimen-
to inexplicável dos eleitos, 
na figura do Messias, revela 
assim seu segredo. Este 

sofrimento inexplicável e 
insuportável de Israel, o 
Cristo ele mesmo é a figura, 
a chave que permite receber 
esse segredo como uma 
bênção.

Mistério incompreensível 
para Israel, mesmo que isto 
esteja escrito. Mistério que 
não é compreensível a não ser 
na graça do Messias. Isso só 
pode ser recebido como um 
dom do Alto. Não se trata de 
uma compreensão intelectu-
al. Não é um problema de in-
compreensão que deveria ser 
mais explicada ou então mais 
discutida. Sua inteligência é 
uma graça, a graça própria do 
Cristo.   E de repente, rece-
ber o valor do sofrimento de 
Israel, valor que permanece 
ainda obscuro, ainda que se 
diga o seu signifi cado.

Os pagãos tiveram a gra-
ça de entrar nesta obra de 
libertação. Eles partilham 
a missão do Messias. Po-
deríamos continuar a enu-
merar refletindo a todas as 
riquezas da graça às quais 
temos acesso “no Cristo” 
(Rm 3,21s). Isso é somente 
a porta de entrada, e não 
somente o cumprimento 
do dom feito à Israel, pois 
também foi, por causa dos 
pagãos, a porta de entrada 
nestas mesmas riquezas. 
Para os judeus primeiros, 
mas também para os gregos 
(Rm 1, 16). Este é o mistério 
oculto do Cristo.

 (Jean Marie Lustiger – 
A Promessa. Ed. Parole et 
Silence, 2002, Paris).

13/5 - Missas em honra de 
N. Sra. de Fátima

P��. N. S. �� F����� � 
S���� A����/G������

As festividades de Nossa Senhora de 
Fatima começam no dia 30/4 com a 
visita da imagem nas comunidades

Peregrinação das imagem de 
N. Sra. de Fátima:

30/4 - São Pedro - 20h
1/5 - Aparecida - 20h
2/5 - Auxiliadora - 19h30
3/5 -  Santo Antonio-  19h
4/5 - São João Bosco - 17h.  e Com. 

Espirito Santo - 19h
5/5 - São Lucas - 20h
10/10- Sagrada Família - 20h
17/5 - São Paulo 18h e Cristo Rei 

- 19h30
18/5- Imaculada Conceição -  10h
19/5 - Santa Barbara - 19h
A partir do dia 13 de Maio  - 

Novena da Padroeira.
13/5 - 19h  - Missa presidida pelo 

Pároco, Pe. Luiz Tegami,SDB
14/5 - 19h  - Missa presidida por Pe.  

Jean Jack,CS,  (N. S. das Graças/VC)
15/5 - 19h  - Missa presidida pelo 

Frei Rosântimo Antunes Costa,OFM 
(Valongo)

16/5 - 19h  - Missa presidida pelo 
Pe.  Mauro Gozzi, sdb

19/5 - 19h  -  Missa presidida pelo 
Pe. João Roberto Pavani sdb

20/5 - 19h  - Missa presidida pelo 
Pe. Dilermando Luiz Cozzatti, sdb

21/5 - 19h  - Missa presidida pelo 
Pe.  Ugo Guarnieri,sdb 

22/5- 19h  - Missa presidida por Pe.  
Ademir Oliveira, sdb ( Instituto 
Pio XI SP) 

23/5 - 19h  - Missa presidida por 
Dom Jacyr Francisco Braido,CS.

A Imagem peregrina de Fátima chega-
rá no dia 23/5 às 18h na Prefeitura e 
irá em procissão até a Matriz.

25/5 – Festa de N. Sra. de 
Fátima - 8h - missa Festiva.  
9h- Procissão de Carros e Benção 
de carros. 9h15 - Missa Festiva. 
10h30 - Missa Festiva presidida por 
Padre Ugo Guarnieri. 18h - Gran-
de Procissão. 19h Missa Campal 
celebrada pelo Inspetor Salesiano, 
Padre Edson Donizette Castilho.

C��. N���� S������ �� 
F�����- S�� V������

10 a 12 /5 – 19h- Tríduo em honra 

a Nossa Senhora de Fátima.
13/5-19h- Missa e Procissão.
End.: Rua. Piquerobi 207, Catipoã.

P������� N. S. ��� 
G�����- P���� G�����

13/5- 19h- Missa e Procissão Lu-
minosa.

P������� S���� R��� 
�� L���- G������

8, 9 e 10/5- 19h- Tríduo de Nossa 
Senhora de Fátima

11/5- 19h30- Festa Solene e quer-
messe. 

Celebrações do 
Mês Mariano

I����� S. C���- S�����
17h50- Todos os dias, reza do Terço.

24 e 25/5- Coroação de N. Senhora 
em todas as missas. 

Exposição Mariana - 
N. S������ A�������� - S�����

Durante todo o mês de Maio, a pa-
róquia terá uma exposição com os 
diversos títulos de Nossa Senhora. 
Especialmente até o dia 5 de maio, 
as peças expostas são trazidas de 
Brasília. 

End.: Av. Afonso Pena, 614, Aparecida. 
Tel.: 3301-9846

P������� S���� A������ 
– P���� G�����

28/5- 19h30- Com Maria na Miseri-
córdia. Pregador: Pe. Paulinho, CSS.

29/5- 19h30- Maria, Medianeira das 
Graças. Pregador: Luizinho (Com. 
Passio Domini)

30/5- 19h30- Maria do Consolo. 
Pregador: Frei Rozântimo.

End.: Praça Roberto Andraus, 11. 
Cidade Ocian. Tel.: 3494-5242

C��. N���� S������ 
�� F�����- P������

7 até 13/5- Semana Mariana. 
19h30- Missas.

End.: Rua Dez, s/nº, Recreio Santista.

Santa Lúcia Filipini
P������� S�� J��� 

B������ - P������
9/5- 19h- Tríduo.

10/5- 18h30- Tríduo.
11/5- 19h- Tríduo.
12/5- 19h-Missa festiva
End. Praça Mons. Lino dos Passos, 52, 

Centro. Tel.: 3455-1491

Trezena de Santo Antônio
Santuário S. Antônio 

do Valongo - Santos
31/5 a 12/6- 19h- Trezena de Santo 

Antônio
13/6- 7h/ 8h/ 10h/ 12h/ 14h/ 16h- 

Missas de Santo Antônio.
18h- Procissão e em seguida Missa 
Campal.

End.: Largo Marquês do Monte Alegre, 
13, Valongo. Tel.: 3219-1481

Paróquia Santo Antô-
nio – Praia Grande
31/5- 19h30- Abertura da trezena de 

Santo Antônio
End.: Praça Roberto Andraus, 11. 

Cidade Ocian. Tel.: 3494-5242.

Frei Galvão e Divina Pas-
tora

Comunidade Frei Galvão e Divina 
Pastora- São Vicente

9/5- 19h30- Terço Missionário
10/5- 15h- Procissão e em seguida, 

Missa com distribuição das pílulas 
de Frei Galvão. 

End.: Avenida Sambaiatuba, 514, 
Joquei Clube.

234ª Festa da Irmandade 
de São Benedito – 

P������� S�� B�������/ S�����
1/5- 19h- Levantamento do mastro 

e hasteamento da bandeira de S. 
Benedito.

2/5- 19h- 2ª noite do tríduo.

N. Senhora Auxiliadora- Par. 
N. S. Auxiliadora- SV

16 a 24/5- 19h- Novena de Nossa 
Senhora Auxiliadora.

25/5- 19h- Festa com a Coroação de 
Nossa Senhora Auxiliadora. Haverá 
quermesse após a Missa.

End.: Praça Brasília, 421, Parque das 
Bandeiras. Tel.: 3566-2119.

Comunidade Santa Rita - 
Santos.

A comunidade de Santa Rita de 
Cássia na Rua Nabuco de Araújo, 
51, Boqueirão-Santos, convida a 
todos para participar do Tríduo e da 
Festa em louvor a nossa padroeira. O 
lema será “Santa Rita e a Liberdade 
Cristã” desenvolvido em três dias de 
Oração, Reflexão e Missa. 

19/5 - 19h - 1º dia do Tríduo. Tema: 
Santa Rita, modelo de Perseverança 
e Libertação

20 /5 -  – 19 horas – 2º dia do 
Tríduo. Tema: Santa Rita, um 
Coração Orante.

21/5 - 19h – 3º dia do Tríduo. Tema: 
Santa Rita e a Fortaleza Cristã.

22/5 - Festa de Santa Rita de Cássia, 
a Capela estará aberta a partir 
das 14h para visitação e orações. 
Às 16h rezaremos o Santo Terço 
pelas intenções e agradecimentos 
dos devotos.

A missa solene será às 19h30min,  
presidida pelo Pároco Frei Claudemir 
Vialli,OFMCap. Após a celebração 
haverá procissão e a tradicional 
Benção das Rosas.

No dia de Santa Rita teremos Bazar, 
venda de artigos religiosos e lan-
chonete.

End.: Rua Nabuco de Araújo, 51 
-Boqueirão

Comunidade Santa Rita e 
Padre Pio- Peruíbe

22 a 24/5- 16h- Tríduo de Santa 
Rita.

End.: Av. das Américas, s/nº, Balneário 
São José.

3/5- 19h- 3ª noite do tríduo.
4/5- 9h30- Missa Solene.

16h- Missa festiva seguida de 
procissão. Todos os dias haverá 
quermesse com barracas de doces, 
salgados e bebidas. Apresenta-
ção da Banda Municipal “Carlos 
Gomes”. 

End.: Av. Afonso Pena, 325, Macuco. 
Tel.: 3026-4670

Festa do Divino Espírito 
Santo - 

P������� N. S������ �� 
C�������� – I�������

18/5- Folia do Divino: 
9h30- Saída das Bandeiras do 
Divino/Igreja Matriz.
10h- Procissão de Barcos para o Rio 
Acima- Porto do Guaraú.
11h- Celebração na Capela N. S. do 
Livramento.
12h- Reza da Folia do Divino – Ilha 
do Rio Acima.

30/5- 19h- Chegada das Bandeiras e 
Missa de Encerramento da Folia do 
Divino- Igreja Matriz de Sant’Anna.

31/5- 20h- Noite da Soca (preparo 
do Cuscuz) – Praça.
21h- Festival “Divino Momento”com 
apresentações musicais.

1/6- 5h- Alvorada Festiva - Procissão 
das Bandeiras saindo da Casa do 
Império.
5h30- Café com Cuscuz na Praça 
Narciso de Andrade.
11h30- Procissão do Mastro, saindo da 
Casa do Império.
12h- Solene erguida do Mastro.
19h- Missa e Início do 
Setenário- Igreja Matriz.
21h- Festival Divino Momento.

2 e 3/6- 19h- Missa e Setenário – 
Igreja Matriz.

4 e 5/6- 14h- Preparo do Pão bento.
19h- Missa e Setenário. 

6/6- 19h- Missa e Setenário.
20h30- Premiação do X Concurso de 
Poesias “Letras do Divino”.

7/6- 12h- Abertura do Império.
18h30- Saída do Cortejo do Império 
para a Matriz.
19h- Missa e Encerramento do 
Setenário.
20h30- Noite da Soca.
21h – Festival Divino Momento.

 8/6- Festa do Divino - 5h- 
Alvorada Festiva- Procissão das 
Bandeiras. 
10h- Missa Solene e distribuição do 
Pão Bento.
18h- Procissão do Divino.
19h- Missa e sorteio dos Festeiros 
2015.
20h30- Troca da coroa, Bandeira 
e Cetro aos Festeiros 2015 na Casa 
do Império.

15/6- 19h- Missa de Encerramento 
da Festa do Divino 2014- Igreja 
Matriz.
20h30- Solene Descida do Mastro.

End: Av. Rui Barbosa, 1200, Jardim Laranjei-
ras. Tel.: 3422-4029. 

SANTOS

Catedral - 14/5- 12h - Bodas de 
prata de profissão religiosa de 
Irmã Emily.

Santuário Diocesano N.  S. 
do Monte Serrat - 1 a 31/5 - 
Visita da Imagem de N. Sra do Mon-
te Serrat nas Casas da Comunidade.
31/5- 19h- Missa e Coroação de N. 
Sra no Santuário.

End.: Caminho Monsenhor Moreira, 
33, Monte Serrat. Tel.: 3235-2295

Convento do Carmo - 18/5- 
15h- Escola de adoradores.

S. Jão Batista- Nova Cintra - 16/5 a 
15/6- Após as missas, a paróquia 
realiza a tradicional Festa Junina.

Assunção - 17/5- 20h- Bingo. 
S. José Operário - 25/5- 18h30- 

Coroação de N. Senhora. 
Santa Edwiges - 24/5- 15h- Bingo 

Beneficente. Convites R$ 18,00. 
29/5- 20h- Missa de Louvor.
1, 8, 15 e 22/5- 20h- Cerco de Jericó. 

Agenda de eventos e celebrações em maio nas paróquias
SÃO VICENTE

Aparecida - Todas as sextas-
-feiras durante o Tempo Pascal, 
às 17h, acontece a Via-Sacra do 
Ressuscitado. 
11/5- 18h30- Bênção das gestantes 
na Missa.
31/5- 20h30 – Jantar em prol da 
reforma da Igreja São João Evan-
gelista. Convites R$ 25,00. Local: 
São João Evangelista, Av. Marcolina 
Xavier de Carvalho, 26, Conjunto 
Tancredo Neves. 

Cristo Rei - 31/5- 19h- Terço 
Luminoso e Missa no Sambaiatuba

Par. São José de Anchieta - 
Retiro “Primeira Experiência de 
Oração no Espírito” - 1 e 2/5- Início 
às 19h, com a Missas.
3/5- Início às 14h.
4/5- Início às 8h.
Informações na secretaria: 3406-
2396.

CUBATÃO

São Francisco - 3 e 4/5- Encontro 

para Mulheres com a Renovação 
Carismática.  Início às 14h no dia 
3. E no dia 4, início com a Missa das 
8h até às 17h.

São Judas Tadeu - 24/5- 20h- 
Noite Italiana. Convite R$ 30,00. 

Local.: Capela Nossa Senhora Apare-
cida- Rua Pastor Pedro Rosalino de 
Carvalho, 202, Jardim Caraguatá. 
Tel.: 3363-5032.

GUARUJÁ

Paróquia Santa Rosa de Lima 
- 8/5- Jantar de Dia das Mães - 
música ao vivo com a cantora Salete 
Ferreira, da Canção Nova. 
Convites na secretaria paroquial 
R$ 60,00. 

Local: R$ Restaurante Gama- Av. 
Ademar de Barros, 2309, Jardim 
Helena Maria. Informações pelo tel.: 
3358-1920.

25/5- 15h- Bingo em prol da comu-
nidade Nossa Senhora Aparecida. 
Convites R$ 10,00.



GeralPresença Diocesana12 Maio/2014

Celebrações da Semana Santa renovam a fé no Cristo Ressuscitado e levam os 
cristãos a anunciar a Boa Nova

De 12 a 19 de abril cele-
bramos o Mistério Pascal de 
Jesus Cristo que culminou 
com a memória de sua Res-
surreição no dia 20, inaugu-
rando o Tempo da Páscoa. 

Todas as paróquias da 
Diocese de Santos viveram 
intensamente a Semana San-
ta, com milhares de fiéis 
renovando sua fé e seu com-
promisso com o projeto da 
vida nova trazida por Jesus 
Ressucitado.

No Domingo de Ramos, 
que abriu esta Semana Maior, 
recordamos a entrada de Je-
sus em Jerusalém, quando 
o povo cobriu o chão com 
ramos de palmeiras por onde 
ele passava montado num 
jumentinho. Neste momento, 
Cristo é aclamado pelo povo 
como o Rei dos Judeus. Em 
memória, os fiéis também 
fazem procissões, elevando 
os ramos e cantando “Hosana 
ao Filho de Davi”.

Durante a segunda, terça 
e quarta-feira, os fiés entra-
ram em oração se preparando 
para o Tríduo Pascal, com a 
reza do Terço, via-sacras e 
a Procissão do Encontro de 
Nossa Senhora das Dores e o 
Senhor dos Passos.

Na quinta-feira, pela ma-
nhã, na Catedral de San-
tos, o bispo diocesano Dom 
Jacyr Francisco Braido,CS, 
celebrou a missa dos Santos 
Oléos na Catedral de Santos, 
com todo o seu clero, cele-
bração que marca também 
a unidade entre o Bispo e o 
clero diocesano. 

Pela tarde, nas paróquias, 
celebra-se o a Instituição da 
Eucaristia (Lava-pés) quan-
do se rememora o gesto de 
Jesus na Santa Ceia, quando 
ele se faz o ‘último’ e lava os 
pés dos discípulos, como um 
gesto daquele que se coloca 
a serviço da comunidade. É 
celebrado também o dia da 
Instituição da Eucaristia, que 
permite a todos os Cristãos a 
unidade com Jesus, através 
da comunhão do seu Corpo.

Na sexta- feira se recorda 
a morte de Jesus. Num dia 
de recolhimento, silêncio e 
penitência os fiéis são con-
vidados a venerar a Cruz de 
Cristo, reconhecendo nela o 
sinal de redenção.

No sábado, as paróquias 
abrem as portas de noite para 
a Grande Vigília Pascal, em 
que todos os fiéis esperam 
atentos o Messias que vem 
para nos libertar da escravi-
dão do Pecado. 

A liturgia do Fogo Novo 
simboliza Cristo-Luz que 
brilha nas trevas, a reno-
vação do Batismo recorda 
que, batizados, nascemos 
para uma vida nova e que 
não estamos mais sujeitos 
à  morte  e  temos  como 
missão levar a Boa Nova 
do Evangelho a todas as 
nações. 

A Missa da Ressurreição no 
domingo, convida a entrarmos 
no dia da Alegria, o dia que 
não termina e caminhar cheios 
de esperança para a Casa do 
Pai, construindo no hoje da 
História o projeto de vida que 
Jesus veio inaugurar: pão para 
quem tem fome, justiça para 
os injustiçados e oprimidos, 
liberdade para os cativos, 
fraternidade entre todos os 
homens, filhos amados do Pai.

Fotos Chico Surian/Acervo paróquias/faceboook


