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“Na Eucaristia comunica-se o amor do Senhor por 
nós: um amor tão grandioso que nos nutre com Ele” 

Festa de Corpus Christi

A Solenidade do Cor-
po de Cristo, celebra-
da no dia 19 de junho, 
nos traz a memória da 
resposta incondicional 
de Jesus ao projeto do 
Pai: doa-se a Si mesmo 
como o “pão vivo que 
dá vida ao mundo (cf. Jo 
6, 51). O seu Corpo é o 
verdadeiro alimento, sob 
a espécie do pão; o seu 

Sangue é a verdadeira 
bebida, sob a espécie do 
vinho. Não se trata de um 
simples alimento com 
o qual saciar os nossos 
corpos, como no caso do 
maná; o Corpo de Cristo 
é o pão dos últimos tem-
pos, capaz de dar vida, 
e vida eterna, porque a 
substância deste pão é o 
Amor”, como nos recor-

da o Papa Francisco, em 
sua homilia para a Sole-
nidade (cf. a mensagem 
do Papa à pag. 3).

Na Diocese de Santos, 
as paróquias e comu-
nidades não mediram 
esfporços para tornar 
esta celebração um tes-
temunho vivo da nossa 
fé em Cristo Jesus, quer 
através da expressão 

material dos tapetes co-
loridos que reprodu-
zem símbolos e cenas da 
vida cristã, quer através 
da celebração da Santa 
Missa. Em Cubatão, a 
Santa Missa, presidida 
por dom Jacyr Francisco 
Braido, reuniu as três 
paróquias da Cidade (N. 
Sra. da Lapa, S. Fran-
cisco de Assis e S. Judas 

Tadeu) neste sinal visível 
da unidade dos cristãos 
em torno do Corpo de 
Cristo (foto).

Em várias paróquias 
também houve a realiza-
ção do ‘tapete solidário’, 
traduzido na doação de 
alimentos e roupas que 
foram doados às famílias 
assistidas por nossas 
pastorais sociais.

Dia do Coroinha (DDC) reúne mais
de 500 crianças e adolescentes

A galerinha que ama servir o altar do Senhor compareceu em peso ao convite da Pastoral 
Vocacional Diocesana para o encontro de confraternização e celebração do Dia do Coroinha, 
no dia 31 de maio, em Santos. 
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CRB-SANTOS

Diocese ganha mais

uma leiga consagrada
O bispo auxiliar de Campo 

Grande (MS) e presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral 
para a Juventude da Con-
ferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), dom 
Eduardo Pinheiro da Silva, 
em sua carta mensal sobre a 
evangelização da juventude, 
convida a Igreja a comemorar 
um ano da realização da Jor-
nada Mundial da Juventude 
(JMJ) Rio2013. O bispo tam-
bém destaca a necessidade do 
acompanhamento aos jovens, 
feito por adultos,  chamado 
de ministério da assessoria. 
Ele lembra que esta é uma 
das urgências apontadas no 
Encontro de Revitalização 
da Pastoral Juvenil no Brasil, 
que aconteceu em dezembro 
de 2013. 

Dom Eduardo dá suges-
tões para suprir a carência 
na "quantidade e na quali-
dade" de acompanhantes 
e de assessores. "O clamor 
dos jovens por assessoria 
não pode ser mais ignora-
do ou minimizado. Que o 
nosso amor afetivo a eles 
potencialize nosso amor efe-
tivo, encontrando soluções 
criativas para atender a esta 
urgência!", alerta. 

Caros párocos e demais 
responsáveis pela evangeli-
zação da juventude no Brasil 

“Enquanto conversa-
vam e discutiam, o pró-
prio Jesus se aproximou 
e começou a caminhar 
com eles.” (Lc 24,15)

Somos, hoje, estes “dis-
cípulos de Emaús” do Evan-
gelho de Lucas, alcançados 
diariamente pelo Senhor que 
nos orienta e nos fortalece no 
caminho... e no caminhar! 
É o Mestre que vem ao en-
contro da realidade dos seus 

Revigora nossas forças e nos 
enche de alegria, como fez 
ao nos proporcionar a JMJ 
Rio 2013, cuja festa de um 
ano celebramos neste mês 
de julho.

Elevamos aos céus uma 

frutos que a Jornada nos tem, 
ainda hoje, nos proporciona-
do: são inúmeros, como “as 
areias das praias do mar” 
(Gn 22,17)! Parabéns a todos 
aqueles, adultos e jovens, que 
não só acreditaram e se en-
volveram com este presente 
de Deus, mas aproveitaram 
para renovar seu amor à 
Igreja e seu compromisso 
pela causa juvenil.

O entusiasmo de muitos 
jovens nestes últimos tempos 
tem gritado aos nossos ouvi-
dos, suplicando-nos a exis-
tência de mais adultos capa-
citados para acompanhá-los 
em sua busca de crescimento 
como discípulos missionários 
de Jesus Cristo. Eles, tam-
bém, são aqueles “discípulos 
de Emaús” abertos a nós, 
adultos, que aceitamos ser 
embaixadores do Ressusci-
tado em suas vidas.

Vamos festejar este 1º ano 
de Jornada (cf. sugestão no 
site www.jovensconectados.
org.br) comprometendo-nos 
a encontrar e capacitar mais 
adultos para o ministério da 
assessoria! Estamos convic-
tos de que “na evangelização 
da juventude a assessoria 
deve constituir uma preocu-
pação cuidadosa por parte 

Dom Eduardo Pinheiro convida a Igreja a 

celebrar um ano da JMJ Rio 2013

de toda a Igreja, em todos 
os níveis”, mas é lamentável 

principal para evangelizar as 
novas gerações” tem sido “a 

adequado para este minis-
tério. [...] Chama atenção 
a ausência de padres que 
abracem um trabalho de 
acompanhamento sistemá-
tico dos jovens. Os religiosos 
e leigos também estão muito 
distantes.” E queremos mais: 
queremos “resgatar no cora-
ção de todos a paixão pela 
juventude” (Doc 85, nos 203-
205)! Quando uma pessoa, 
um ministro de Deus, um 
consagrado está apaixonado 
pelos jovens, ele é capaz de 
investir, de descobrir novos 
caminhos, de orientar com 
competência a vida das novas 

esta “paixão” não há solução! 
Em grande parte, a causa dos 
problemas dos jovens não 
está nos próprios jovens. 
Está em nós e em nossas es-
truturas que não os acompa-
nham adequadamente nem 
valorizam seu protagonismo 
juvenil.

O Encontro de Revita-
lização da Pastoral Juvenil 
no Brasil, acontecido em 
dezembro passado à luz do 
Documento 85 da CNBB, 

niu, assim, para os próximos 
anos, as duas PISTAS DE 
AÇÃO:

1. criar equipe de asses-
sores em rede, garantindo 
a articulação, a capacitação, 
a animação e a formação 
contínua para assessores e 
acompanhantes;

2. disponibilizar assesso-
res como opção efetiva pelas 
juventudes.

Estas duas urgências nos 
chamam a atenção tanto para 
a capacitação dos vários as-
sessores já existentes, quanto 
para a descoberta de novos 

missão. Onde já existam pes-
soas envolvidas neste serviço 
é necessário criar situação 
de encontro entre elas para 
a melhoria deste trabalho 
eclesial. 

Onde isto ainda não acon-
tece, é necessário um posicio-
namento mais consciente e 
concreto que garanta convi-
tes explícitos e envolvimento 
de outras pessoas mais libe-
radas. O clamor dos jovens 
por assessoria não pode ser 
mais ignorado ou minimiza-
do. Que o nosso amor afetivo 
a eles potencialize nosso 
amor efetivo, encontrando 
soluções criativas para aten-
der a esta urgência!

Será que ainda não esta-

veis aos sinais esperançosos 
de nossos jovens? Temos 
menosprezado a força juve-

mudança de época? Os sinais 
dos tempos trazidos de ma-
neira intensa pelos jovens 

nossos ambientes paroquiais 
e espaços comunitários? O 
distanciamento de tantos 
jovens que já estiveram co-
nosco um dia (grupos, movi-
mentos, catequese) não têm 

que têm apostado na juven-
tude a Igreja agradece: “Obri-
gado aos irmãos bispos, aos 
sacerdotes, aos seminaristas, 
às pessoas consagradas e aos 

aos jovens (...) em sua pere-
grinação a Jesus” (Francisco, 
JMJ Rio, 25/07/2013).

Há tantas coisas que po-
demos fazer para suprir a 
carência na quantidade e na 
qualidade de acompanhantes 
e de assessores das novas 
gerações! 

Eis algumas suges-
tões:

1) definir em cada pa-
róquia um casal (adulto ou 
jovem-adulto) que se res-
ponsabilize de maneira prio-
ritária pela evangelização da 
juventude local;

2) promover anualmente 
um encontro dos responsá-
veis paroquiais das juventu-
des: assessores, catequistas, 
educadores, consagrados/
as, pais e adultos ligados à 
Pastoral Familiar, Pastoral 
da Educação, Pastoral Voca-
cional etc;

3) criar e acompanhar a 
rede de assessores de jovens, 
para um melhor serviço a 
eles;

4) averiguar se os adultos 
que acompanham os jovens 
estão capacitados em: pro-
cesso de educação na fé, 
projetos pessoais e grupais, 
cultura juvenil, espirituali-
dade, teologia etc;

5) repassar material es-

adultos, como, por exemplo 
os publicados pela CNBB: 
Documento 85, Estudos 76, 

6) investir nos assessores 
para que participem dos es-
paços formativos oferecidos 

Jovens:  www.eadseculo21.
org.br/ead ; Capacitação de 

nectados.org.br) e por aque-
les Centros e Institutos que 
servem à Igreja nesta missão;

7) garantir que em cada 
grupo, movimento, atividade 
juvenil haja sempre a pre-
sença acolhedora, educativa 
e capacitada de assessores 
adultos;

8) descobrir e convidar 
novos assessores para exer-
cerem este delicado e urgente 
ministério junto aos jovens e 
aos seus grupos;

9) liberar os assessores de 
jovens de outros encargos na 
paróquia;

10) garantir a estabili-
dade do assessor escolhido 
bem como a sua substituição 
periódica, evitando, com isto, 
tanto as mudanças frequen-
tes, quanto a permanência 
por longo tempo.

que prometeu estar conosco 

28,20), sintamo-nos com-
prometidos com a qualidade 
de vida de nossos jovens. Pe-
çamos, portanto, ao Espírito 
Santo, sabedoria, ternura e 
criatividade aos pais junto 

sores com seus alunos, aos 
catequistas no meio dos ca-
tequizandos, aos párocos e 
consagrados entre os jovens.

Maria, que acompanhou 
do começo ao fim seu Fi-
lho, nos ensine, no meio 
dos jovens, a acolhê-los por 
vocação, a abraçá-los com 
carinho, a atendê-los em 
suas necessidades, a preo-
cuparmo-nos quando eles 
ignoram nossos cuidados, 
a provocá-los à maturidade 
da missão, a acompanhá-los 
em sua via-sacra cotidiana, a 
chorar suas dores e sua mor-

mesmo quando não sabemos 
o que fazer aos pés da cruz, a 
acreditar em seus sonhos de 
vida nova e na sua capacidade 
de transformação.

Grande abraço, queridos 
apaixonados e apaixonadas 
pela nossa juventude!

Dom Eduardo Pinheiro 
da Silva, sdb/ Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral 
para a Juventude da CNBB

prepara, por meio de tra-
balho conjunto com o Setor 
Mobilidade Humana da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), 
o seu Encontro Nacional. 

Brasília (DF), de 11 a 13 de 
setembro de 2014, e propõe 
o tema “Turismo, cami-
nhos de evangelização”. O 
arcebispo de Maringá e re-
ferencial da Pastoral, dom 

de uma reunião na quarta-
-feira, dia 25, na sede da 

nhas gerais de preparação 
do evento (foto).

Na reunião foram dados 
encaminhamentos à ela-
boração da programação, 
da ficha de inscrição e do 
convite que será enviado às 
dioceses para que os bispos 
indiquem os agentes que 
irão participar do encontro.

“Estamos chamando os 
representantes das dioce-

caminho de evangelização 
que é a Pastoral do Turis-
mo e, numa organização 
local, motivar cada diocese 
a ter a sua estrutura pró-
pria de atuação nos meios 
turísticos”, explicou dom 

encontro, como a análise 
de conjuntura do turismo 
no Brasil, o resgate his-
tórico e a fundamentação 
eclesial. Também serão 
mostrados os protagonis-
tas do turismo de acordo 
com os documentos da 
Igreja: os turistas e pere-
grinos; os trabalhadores do 
turismo;  as comunidades 

“O entusiasmo de 
muitos jovens nestes 
últimos tempos tem 
gritado aos nossos 
ouvidos... Eles, tam-
bém, são aqueles “dis-
cípulos de Emaús” 
abertos a nós, adul-
tos, que aceitamos 
ser embaixadores do 
Ressuscitado em suas 
vidas.”

que acolhem os visitantes.
De acordo com dom 

ajudará na revitalização 
da Pastoral no país. “Este 
encontro quer ser, em pri-
meiro lugar, um momento 

nhamentos para a orga-
nização de uma Pastoral 
do Turismo nas bases, em 
cada diocese do Brasil”, 
resume.

orientou que o Encontro 
Nacional da Pastoral do 
Turismo não é um encon-
tro de turismo religioso, 
uma vez que as atividades 
de visitas a santuários e 
peregrinações, desenvol-
vidas neste contexto, estão 
inseridas em uma realida-
de bem mais ampla e que 
envolve também outras 
denominações religiosas.

MOBILIDADE HUMANA

Os compromissos as-
sumidos no I Congresso de 
Pastorais da Mobilidade 
Humana, realizado, em 
maio, no Panamá, tam-
bém serão apresentados 
no Encontro Nacional da 
Pastoral do Turismo. No 

gresso, os participantes 
afirmam que a Pastoral 
da Mobilidade Humana 
tem a missão de Evange-
lizar o mundo do turismo, 
para colaborar na cons-
trução do diálogo cultural 
e religioso, no respeito 
às comunidades locais e 
ao entorno ecológico, na 
denúncia da exploração 
sexual e na defesa e pro-
moção dos direitos dos 
atores do turismo

(fonte:cnbb.org.br)

Pastoral do Turismo 

prepara encontro nacional

No dia 8 de junho, festa 
de Pentecostes, durante 
a solenidade da Missa do 
Crisma, celebrada na Ca-
tedral Nossa Senhora do 
Rosário, em Santos, Eliane 
Fontebasso foi consagrada 
a Deus pelas mãos do bis-
po diocesano, Dom Jacyr 
Francisco Braido, bispo 
diocesano. Como leiga con-
sagrada, Eliane está a ser-
viço da Igreja de Santos e é 
chamada a ser Imagem da 
Esposa Celeste de Cristo e 
dar testemunho de fé e vida 
cristã na comunidade e na 
vida secular.

é uma antiga prática da 
Igreja retomada a patir do 
Concílio Vaticano II atra-
vés do Decreto de 1970 da 
Sagrada Congregação para 
os Sacramentos e o Culto 
Divino. 

Como consagrada, a lei-

CNBB

ga está a serviço da Igreja 
Particular da Diocese e 

sociedade como professo-
ra, médica, secretária, etc.

voto de castidade e dedica-
-se às obras de penitência 
e misericórdia, à oração e 
no serviço a Igreja atuando 
nas atividades pastorais 
segundo a possibilidade de 
cada uma, fazendo da Igreja 
Particular o grande amor e 
compromisso de vida.
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VOZ DO PASTOR

Homilia do Santo Padre na missa de Corpus Christi

MENSAGEM DO BISPO

D. Jacyr Francisco 

Braido,CS 

Bispo Diocesano 

de Santos

(Praça de São João de 
Latrão/ Quinta-feira, 19 de 
Junho de 2014)

«O Senhor teu Deus... 
deu-te por alimento o 
maná, que tu não conhe-
cias» (Dt 8, 2-3).

Estas palavras do Deute-
ronômio fazem referência à 
história de Israel, que Deus 
fez sair do Egito, da condição 
de escravidão, e durante qua-
renta anos guiou no deserto 
rumo à terra prometida. Uma 
vez que se estabelece nessa 
terra, o povo eleito alcança 
uma determinada autono-
mia, um certo bem-estar, e 
corre o risco de se esquecer 
das tristes vicissitudes do 
passado, ultrapassadas gra-
ças à intervenção de Deus e 
à sua bondade infinita. En-
tão, as Escrituras exortam a 
recordar, a fazer memória de 
todo o caminho percorrido 
no deserto, durante a época 
da carestia e do desânimo. O 
convite consiste em voltar ao 
essencial, à experiência da 
dependência total de Deus, 
quando a sobrevivência estava 

que o mundo compreendesse 
que «não vive só de pão o ho-
mem, mas de tudo o que sai 
da boca do Senhor» (Dt 8, 3).

Além da fome física, o ho-
mem sente outro tipo de fome, 
uma fome que não pode ser sa-
ciada com o alimento comum. 
Trata-se da fome de vida, fome 

de amor, fome de eternidade. 
E o sinal do maná — como 
toda a experiência do êxodo 
— continha em si também 

um alimento que satisfaz esta 
forme profunda que o homem 
sente. Jesus concede-nos este 
alimento, aliás, Ele mesmo é o 
pão vivo que dá vida ao mundo 
(cf. Jo 6, 51). O seu Corpo é 
o verdadeiro alimento, sob a 
espécie do pão; o seu Sangue 
é a verdadeira bebida, sob a 
espécie do vinho. Não se trata 
de um simples alimento com 
o qual saciar os nossos cor-
pos, como no caso do maná; 
o Corpo de Cristo é o pão dos 
últimos tempos, capaz de dar 
vida, e vida eterna, porque a 
substância deste pão é o Amor.

Na Eucaristia comunica-
-se o amor do Senhor por 
nós: um amor tão grandio-
so que nos nutre com Ele 

mesmo; um Amor gratuito, 
sempre à disposição de cada 
pessoa faminta e necessitada 
de regenerar as próprias for-
ças. Viver a experiência da fé 

pelo Senhor e construir a pró-
pria existência não sobre os 
bens materiais, mas sobre a 
realidade que não perece; os 
dons de Deus, a sua Palavra 
e o seu Corpo.

Se olharmos ao nosso 
redor, damo-nos conta de 
que existem muitas ofertas 
de alimento que não derivam 
do Senhor e que aparente-
mente satisfazem em maior 
medida. Alguns nutrem-se de 
dinheiro, outros de sucesso e 
de vaidade, outros ainda de 
poder e de orgulho. Mas o 
único alimento que nos nutre 
verdadeiramente e que nos 
sacia é aquele que o Senhor 
nos concede! O alimento que 
o Senhor nos oferece é dife-
rente dos demais, e talvez não 
nos pareça tão saboroso como 
determinadas comidas que o 
mundo nos oferece. Então, 
sonhamos outras refeições, 
como os hebreus no deserto, 
que tinham saudades da car-
ne e das cebolas que comiam 
quando estavam no Egito, 
esquecendo-se contudo que 
comiam aqueles pratos na 
mesa da escravidão. Naque-
les momentos de tentação, 
eles recuperavam a memória, 
mas uma memória doentia, 
uma memória seletiva. Uma 
memória escrava, não livre.

Hoje, cada um de nós 
pode perguntar-se: e eu? 
Onde quero comer? De que 
mesa me desejo alimentar? 
Na mesa do Senhor? Ou 
então sonho em comer ali-
mentos saborosos, mas na 
escravidão? Além disso, cada 
um de nós pode interrogar-
-se: qual é a minha memória? 
A do Senhor que me salva, ou 
a do alho e das cebolas da es-
cravidão? Com que memória 
sacio a minha alma?

O Pai diz-nos: «Dei-te por 
alimento o maná, que tu não 
conhecias». Recuperemos a 
memória! Eis a tarefa, recu-
perar a memória. E apren-
damos a reconhecer o pão 
falso que ilude e corrompe, 
porque é fruto do egoísmo, da 

Daqui a pouco, durante a 
procissão, seguiremos Jesus 
realmente presente na Eu-
caristia. A Hóstia é o nosso 
maná, mediante o qual o 
Senhor se nos oferece a Si 
mesmo. Dirijamos-nos a Ele 
com confiança: Jesus, de-
fendei-nos das tentações do 
alimento mundano que nos 
torna escravos, do alimento 

permaneça prisioneira na 
seletividade egoísta e mun-
dana, mas seja memória viva 
da vossa presença ao longo 
da história do vosso povo, 
memória que se faz «memo-
rial» do vosso gesto de amor 
redentor. Assim seja!

Conselho Permanente discute

pesquisa sobre perfil do presbítero

brasileiro” foi tema de de-
bate na reunião do Conse-
lho Permanente da Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), realizada 
de 10 a 12 de junho, em 
Brasília.

Os bispos refletiram 
sobre a elaboração de uma 
proposta de pesquisa a 
respeito do perfil do pres-
bítero no Brasil. De acor-
do com o bispo auxiliar de 
Brasília (DF) e secretário 
geral da CNBB, dom Leo-
nardo Steiner, “o primeiro 
momento seria de diálogo 
para ver como proceder e 
fazer uma proposta con-
creta sobre a pesquisa”, 
que estará sob respon-
sabilidade da Comissão 
Episcopal Pastoral para os 
Ministérios Ordenados e a 
Vida Consagrada, presidi-
da por dom Pedro Brito. 

Durante o debate, os bis-
pos apresentaram questões 
que devem ser levantadas 
na pesquisa, que quando 
pronta deverá será aprovada 
pelo Conselho Permanente.  
Segundo dom Pedro Brito, 
uma pesquisa semelhante foi 
feita há mais de 15 anos, por 
isso a importância de fazer 

esta atualização
Outro assunto em pau-

ta, e que também deverá 
passar pela aprovação do 
Conselho Permanente, diz 
respeito à formação de for-
madores de seminários. O 
Conselho discute a propos-
ta de um curso de formação 
permanente, com duração 
de dois anos. Os encami-
nhamentos também estão 
a cargo da Comissão para 
os Ministérios Ordenados, 
que já tem uma reunião 
prevista com especialistas 
na área para discutir como 
deverá ocorrer esta forma-
ção. “A formação é uma 
prioridade para o papa 
Francisco. Estamos apos-
tando que não dá mais para 
improvisar formadores. 
Por isso, a necessidade de 
um curso destinado aque-
les que formam o clero”, 
explica dom Pedro.

No dia 10         , o Con-
selho Permanente fez uma 
avaliação da 52ª Assembleia 
Geral da CNBB, realizada 
de 30 de abril a 9 de maio, 
em Aparecida (SP). Foram 
avaliadas questões como os 
temas discutidos no evento, 
a metodologia e a estrutura 
da Assembleia.

A Diocese de Santos com-
pleta 90 anos de história de 
evangelização e ação pastoral 
no Litoral paulista! No Artigo 
publicado no PRESENÇA 
DIOCESANA (Edição de Ju-
nho, p. 3) tratei este tema com 
o título “DIOCESE DE SAN-
TOS: 90 ANOS, COMUNI-
DADE DE COMUNIDADES”. 
Naquele artigo, tratei sobre 
nossas 55 paróquias e sua con-
versão para a Missão, desejan-
do que a comemoração dos 90 
anos da Diocese marque nossa 

de nossas paróquias e seus 
evangelizadores: sacerdotes, 
Diáconos, Religiosas, Leigos, 
Leigas, jovens, coroinhas e 
catequistas.

A doce e reconfortante 
alegria de evangelizar – A 
Exortação Apostólica do Papa 
Francisco sobre o anúncio do 
Evangelho no mundo atual 
(Evangelii Gaudium) nos faz 

a comunicar-se. Toda experi-
ência autêntica de verdade e de 
beleza procura, por si mesma, 
a sua expansão; e qualquer 
pessoa que viva uma liberta-
ção profunda adquire maior 
sensibilidade perante as neces-

deseja viver com dignidade e 
em plenitude, não tem outro 
caminho senão reconhecer o 

o Apóstolo Paulo: “O amor de 
Cristo nos absorve comple-
tamente” (2Cor 5,14); “Ai de 
mim se eu não evangelizar” 
(1Cor 9,16).  (EG, 9).

A Transformação mis-
sionária da Igreja

Acompanhemos, em sínte-

co expressa no Capítulo 1, do 
nº 19 ao 49): 

•A evangelização obe-
dece ao mandato missio-
nário de Jesus: “Ide, pois, 
e fazei discípulos de todos os 
povos, batizando-os em nome 

Santo, ensinando-os a cumprir 
tudo quanto vos tenho manda-
do” (Mt 28, 19) (n.19). 

•A Igreja está “em saída”. 
Cada cristão e cada comu-
nidade há de discernir qual 
o caminho que o Senhor lhe 
indica. A intimidade da Igreja 
com Jesus é uma intimidade 

veste essencialmente a forma 
de comunhão missionária” (S. 
João Paulo II). Na Igreja “em 
saída”, os discípulos devem 
tomar a iniciativa de partir: 
“Primeirear”, envolver-se, 

Para trabalhar o tema 
“A alegria do Evangelho 
e a dimensão ministerial 
da missão”, o Centro Cul-
tural Missionário (CCM) 
de Brasília, em parceria 
com a Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministé-
rios Ordenados e a Vida 
Consagrada e as Pontifícias 
Obras Missionárias (POM), 
realizou a 7ª Formação 
Missionária para se-
minaristas e jovens 
presbíteros (Formise). 
O curso teve início no dia 
29 de junho e se estendeu 
até o dia 5 de julho,  contou 
com a participação de reli-
giosos de diversas regiões 
do Brasil.

Redescobrir a missão à 
luz do ministério ordenado, 
aprimorar o estudo da te-
ologia e da espiritualidade 
da missão e fortalecer a 
consciência missionária 
num horizonte universal 
são alguns dos objetivos do 
curso, que visa, também, a 

seminaristas por meio dos 
Conselhos Missionários de 
Seminários (Comise).

A programação incluiu 

ministerial da Missão, o 
missionário presbítero mi-
nistro da Palavra, da Litur-
gia, da caridade e ministro 
Ad Gentes além-fronteiras.

O arcebispo de Palmas 
(TO) e presidente da Co-
missão Episcopal Pastoral 
para os Ministérios Orde-
nados e a Vida Consagrada 
da CNBB, dom Pedro Brito 

Seminaristas e presbíteros 
participam de Formação Missionária

CNBB

Diocese de Santos, participa do encontro

Guimarães, abriu o estudo 
da manhã do dia 30 com o 
tema “Viver a Missão pres-
biteral anunciando a alegria 
do Evangelho”.

Dom Pedro falou do 
presbítero como homem da 
alegria e da esperança. “O 
presbítero, como discípulo 
de Jesus, tem a sagrada 
obrigação de irradiar para 
o mundo a alegria do Cristo 
ressuscitado. A alegria deve 
ser o distintivo de toda a 
vida do presbítero: quando 
anuncia o Evangelho, quan-
do trabalha no atendimento 
ao povo, quando visita as 
famílias, quando celebra a 
Eucaristia e administra os 
demais sacramentos”, disse.

Segundo o arcebispo, o 
segredo da vida presbiteral 
está em seguir e servir a Je-
sus: “É esta motivação que 
dá sentido a uma verdadeira 
vocação. A perseverança de 
um presbítero na missão 
depende da contínua adesão 
ao estilo de vida missionária 

Para o secretário execu-
tivo do CCM, padre Estêvão 
Raschietti, “a iniciativa do 
curso surge como um es-
tímulo para que aconteça 
efetivamente uma formação 
missionária mais aprofun-
dada nos seminários do Bra-
sil, em vista da realização do 
2º Congresso Missionário 
Nacional de Seminaris-
tas previsto para julho de 
2015”.

(fonte: CNBB com in-
formações das Pontifícias 
Obras Missionárias)

 6 de agosto - Romaria Diocesana

ao Santuário de Aparecida

Vamos rezar com 

nossa Mãe Maria.
Procure a caravana de sua paróquia.

A transformação missionária da Igreja
“Não há comunidade cristã que não seja missionária”

tejar (nº 19-24).
• Pastoral em conver-

são:  Os Documentos da 
Igreja, incluindo o Concílio 
Vaticano II, nos apresentam 
caminhos para a evangeliza-
ção que precisam se renovar: 
paróquias, instituições ecle-
siais, dioceses e os ministé-
rios episcopais e o próprio 
ministério papal: “Sonho com 
uma opção missionária capaz 
de transformar tudo, para 
que os costumes, os estilos, os 
horários, a linguagem e toda 
a estrutura eclesial se tornem 
um canal proporcionado mais 
à evangelização do mundo 
atual que à autopreservação” 
(n. 25-27).

• “A PARÓQUIA é pre-
sença eclesial no território, 
âmbito para a escuta da Pa-
lavra, para o crescimento da 
vida cristã, para o diálogo, o 
anúncio, a caridade generosa 
e para a adoração e celebração. 
Por meio de todas as suas ati-
vidades, a paróquia incentiva 
e forma os seus membros para 
serem agentes da evangeli-
zação. É COMUNIDADE DE 
COMUNIDADES, santuário 
onde os sedentos vão beber 
para continuarem a caminhar, 
e centro de constante envio 
missionário” (n. 28).

• A DIOCESE - CADA 
IGREJA PARTICULAR, 
porção da Igreja católica sob 
a guia de seu Bispo, é tam-
bém ela chamada à conversão 
missionária. O Bispo deve 
favorecer sempre a comunhão 
missionária na sua Igreja dio-
cesana. A pastoral em chave 
missionária exige o abandono 
deste cômodo critério pasto-
ral: “fez-se sempre assim”. 

Convido a todos a serem 
ousados e criativos, partindo 
do coração do Evangelho e não 
apenas de sábias Doutrinas 
(n. 29-39). Mesmo passando 
pelas limitações humanas, 

reza do Catecismo da Igreja 
Católica, procurando crescer 
na compreensão do Evangelho 
e não renunciando “ao bem 
possível, ainda que corra o 
risco de sujar-se com a lama 
da estrada” (n. 40-45).

•A Igreja em saída é 
uma MÃE DE CORAÇÃO 
ABERTO, a casa aberta do 
Pai, com suas portas sempre 
abertas. Assim, se alguém qui-
ser seguir uma moção do Espí-
rito e se aproximar à procura 
de Deus, não esbarrará com a 
frieza de uma porta fechada” 
(n. 46-48). 

•“Saiamos, saiamos 
para oferecer a todos a 
vida de JESUS CRISTO!” 
“... Mais do que o temor de 
falhar, espero que nos mova o 
medo de nos encerrarmos nas 
estruturas que nos dão uma 
falsa proteção, nas normas que 
nos transformam em juízes 
implacáveis, nos hábitos em 
que nos sentimos tranquilos, 
enquanto lá fora uma multidão 
faminta e Jesus repete-nos 
sem cessar: “Dai-lhes vós 
mesmos de comer” (Mc. 6,37). 
(EG, n.39). 

NÃO HÁ COMUNIDADE 

MISSIONÁRIA 
O recente Documento da 

CNBB, publicado sob o núme-
ro 100 – Comunidade de 
Comunidades: uma nova 
paróquia – A conversão 
pastoral da Paróquia nos 
dá indicações para entender a 
missão da Paróquia. 

“A expressão “conversão 
pastoral” remete, acima de 
tudo, a uma renovada con-
versão a Jesus Cristo, a qual 
consiste no arrependimen-
to dos pecados, no perdão 
e na acolhida do dom de 
Deus” (cf At 2,38ss). Trata-
-se de uma conversão pessoal 
e comunitária. Há muitos 
batizados e até agentes de 

encontro pessoal com Jesus 
Cristo, capaz de mudar sua 

vez mais ao Senhor” (CC n. 
52). “A conversão pessoal e 
pastoral andam juntas, pois 
se fundam na experiência de 
Deus realizada por pessoas 
e comunidades” (CC n. 55). 
A conversão pastoral supõe 
passar de uma pastoral ocu-
pada apenas com as ativida-
des internas da Igreja, a uma 
pastoral que dialogue com o 
mundo (CC n. 58).

O encontro pessoal e co-
munitário com Jesus, Bom 

Pastor, nos leva a seguir seu 
exemplo: Ele ia ao encontro 
das pessoas, estabelecendo 
com as mesmas uma relação 
direta e acolhedora. Tinha 
um cuidado especial com os 
doentes. Anunciava a Boa-
-Nova do Reino a todos como 
irmãos e irmãs: prostitutas e 
pecadores, pagãos e samari-
tanos, leprosos e possessos, 
mulheres, crianças e doentes; 
publicanos, soldados e pobres. 

admirado com sua pregação li-
gada ao cotidiano da vida. Sua 
própria vida era o testemunho 
do que ensinava (n. 67-70). 

Jesus apresentou qua-
tro recomendações para 
a missão dos discípulos: 
hospitalidade, partilha, 
comunhão de mesa e aco-
lhida aos excluídos (n. 75). 
Após a Ressurreição, Jesus 
transmitiu aos Apóstolos o 
Espírito Santo que os enviou 
em missão: “Partindo de Je-
rusalém, os apóstolos cria-
ram comunidades nas quais 
a essência de cada cristão se 
define como filiação divina. 
Essa se dá no Espírito Santo 
pela relação entre fé e Batismo. 
Assim os seguidores de Jesus 
começaram a se reunir para 
expressar sua fé em Jesus e 
mostrar o caminho que ele 
propunha. Convocada por 
Deus, a comunidade primiti-

sentiram o mesmo chamado” 
(n. 78). 

Apraz-me finalizar, com 
esta proposição da CNBB, 
tratando das comunidades 
da comunidade paroquial 
(n. 244): “A grande comu-
nidade, praticamente im-
possibilitada de manter os 
vínculos humanos e sociais 
entre todos, pode ser setori-
zada em grupos menores. A 
paróquia descentraliza seu 
atendimento e favorece o 
aumento de líderes e minis-
tros leigos e vai ao encontro 
dos afastados. Não se deixa 
a referência territorial das 
comunidades maiores, mas 
criam-se novas unidades 
sem tanta estrutura admi-
nistrativa”.

Desejo saudar nesta co-
memoração dos 90 anos da 
Diocese de Santos a todas as 
paróquias e seus evangeliza-
dores: Sacerdotes, Diáconos, 
Religiosos, Religiosas, Leigos 
e Leigas, Jovens, Catequistas, 
Ministros e Coroinhas na PAZ 
DE JESUS que nos convoca a 
todos e todas!
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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

A casa de Nossa Senhora

Todo domingo, às 9h, a Santa Cecília TV 
retransmite missas gravadas nas paró-
quias da Diocese.  Veja a programação das 
missas de Julho. 
5/7  - 20h - Basílica do Embaré 
– Santos 
12/7 - 16 horas - Igreja Santa Cruz  
Santos 
19/7 - 19h - Sagrado Coração de 
Jesus - Santos
26/7 - 17h - Igreja N. Sra. da Lapa 
- Cubatão.
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 Mt 8,23-27 02 Mt 8,28-34 03 Jo 20,24-29 04 Mt 9,9-13 05 Mt 9,14-17

Dom - 06 1ª Leitura - Zc 9,9-10 2ª Leitura - Rm 8,9.11-13 Evangelho - Mt 11,25-30

07 Mt 9,18-26 08 Mt 9,32-38 09 Mt 10,1-7 10 Mt 10,7-15 11 Mt 10,16-23 12 Mt 10,24-33

Dom - 13 1ª Leitura - Is 55,10-11 2ª Leitura - Rm 8,18-23 Evangelho - Mt 13,1-23

14 Mt 10,34-11,1 15 Mt 11,20-24 16 Mt 12,46-50 17 Mt 11,28-30 18 Mt 12,1-8 19 Mt 12,14-21

Dom - 20 1ª Leitura - Sb 12,13.16-19 2ª Leitura - Rm 8,26-27 Evangelho - Mt 13,24-43

21 Mt 12,38-42 22 Jo 20,1-2.11-18 23 Mt 13,1-9 24 Mt 13,10-17 25 Mt 20,20-28 26 Mt 13,16-17

Dom - 27 1ª Leitura - 1Rs 3, 5.-712 2ª Leitura - Rm 8,28-30 Evangelho - Mt 13,44-52

28 Mt 13,31-35 29 Jo 11,19-27 30 Mt 13,44-46 31 Mt 13,47-53

Fonte: Agenda Litúrgica - Apostolado Litúrgico; www.cnbb.org.br/liturgia
www.saojorgemartir.com.br/liturgia

Liturgia - JULHO

Datas Importantes:
1 – Preciosíssimo Sangue de Nosso Sr Jesus Cristo
2 – Santa Márcia
3 – Tomé, apóstolo]
4 – Santa Isabel de Portugal
5 – Santo Antônio Maria Zaccaria
6 –   14º DOMINGO Tempo Comum
  –  Sta Maria Goretti, adolescente mártir, ItáliA, 1902
7 – São Vilibaldo
8 – Santo Áquila e Santa Priscila
9 – Santa Paulina, imigrante italiana, serva silenciosa 
e fiel, São Paulo, 1942
10 – Santo Olavo
11 – Bento, pai dos monges, Itália, séc. 6
12 – São João Gualberto
13 – 15º DOMINGO Tempo Comum
     – Santo Henrique
14 – São Camilo de Lélis
15 – Boaventura, bispo e mestre, mártir, Itália, séc 13
16 – N. Sra. do CArmo, mãe do Senhor
17 – Inácio de Azevedo e seus companheiros, 
mártires, sul do Brasil, séc 16 / Bartolomeu de Las 
Casas, bispo defensor dos povos indígenas e negros, 
América Central, séc 16
18 – São Frederico

19 –  Tupac Amaru e esposa, Incas, defensores do seu 
povo, Peru, sec. 18
São Símaco e Santa Áurea
20 – 16º DOMINGO Tempo Comum
     – Santo Apolinário / Pe. Cícero do Juazeiro, 
padrinho do povo nordestino, Ceará, 1934
21 – São Lourenço de Bríndisi
22 –  Ma. Madalena, discipula e primeira anunciadora 
da ressurreição do Senhor 
23 – Morte violenta de oito adolescentes, Candelária, 
Rio de Janeiro, 1993;
Santa Brígida
24 – Ezequiel Ramim, defensor dos posseiros, 
Rondônia, 1985
São Charbel Makhluf
25 – Tiago, apóstolo / Dia do agricultor
26 – Ana e Joaquim, pais de Maria /  Dia dos avós
27 – 17º DOMINGO Tempo Comum
     – São Celestino I e Santa Natália
28 – Santo Inocêncio I
29 – Marta, dona de casa, discípula do Senhor
30 – São Pedro Crisólogo
31 – Inácio de Loyola, animador das missões, Espanha 
e Roma, séc 16

Terço

dos Homens

A missão do CODILEI

Mariana, de Cubatão 
(Lapa), após ler uns co-
mentários e umas posta-
gens com fotos, sobre a 
Casa de Nossa Senhora, 
em Éfeso, na Turquia, per-
gunta sobre a veracidade 
do fato.

Tive a graça, no mês 
de Maio, de peregrinar 
até Éfeso, importante ci-
dade da Turquia, e que 
remonta aos tempos pré-
-apostólicos – Paulo pre-
gou por lá: João e Filipe lá 
viveram e o local conserva 
seus túmulos. 

Era um importante 
porto do Mar Egeu e con-
serva ruínas dos tempos 
gregos e romanos. Fui até 
a Casa de Nossa Senhora, 
nas montanhas. Nunca 
se duvidou que a Mãe de 
Deus, após a morte e res-

sob os cuidados de João, 
o apóstolo e evangelista 
que mais tempo viveu 
(ao redor de 100 anos). E 
eles viveram em Éfeso. Lá 
aconteceu o famoso Con-
cílio de Éfeso, no século 

da Maternidade Divina 
de Maria - Ela é a mãe de 
Jesus. Sendo Jesus Deus, 
ela é, portanto, a Mãe de 
Deus. Depois se parou 
de falar sobre este local, 
embora a tradição e a his-
tória sempre mantiveram 
contato afetivo e efetivo 
sobre este local.

Uma freira canadense, 
Santa Catarina  Emmerich 
(1774-1824), considerada 
mística por causa de suas 
visualizações sobre Jesus 

seu sacerdote o que via. 
Numa destas ocasiões des-
creveu o local como sendo 
em uma montanha e aos 
seus pés estavam ruínas. 
Um livro foi escrito sobre 
isto. O Pe. Julien Gouyet, 
baseado nestes escritos, 
inicia pesquisas e encon-
tra este local, conforme a 
visualização de Catarina. 
Iniciam-se as reformas, os 
contatos com autoridades 
eclesiásticas e o povo con-
tinuou, agora em número 
imenso, a peregrinar a este 

nunca se manifestou sobre 
isto. Os Papas João Paulo II 
e Bento XVI lá estiveram e 
deixaram seus sinais de de-
voção à Santíssima Virgem.

É impressionante no-
tar o silêncio das multi-
dões ao chegar ao local, 
percorrer a casa, muito 

pequena, mas confortável, 
como era para a época. 
Foi confiado aos Frades 
Franciscanos o cuidado e 
a pastoral do local. 

Lá eles orientam e 
atendem às milhares de 
pessoas que passam em 
seu recinto diariamen-
te. Existe uma fonte, um 
poço, onde as pessoas 
buscam água e levam para 
suas casas. Segundo a 
tradição, era o lugar onde 
Nossa Senhora ia para 
buscar água para cuidar 
da manutenção e alimento 
dela e de João. Há o local 
onde os fiéis deixam os 
seus pedidos e suas in-
tenções. São milhões de 
papéis. Os pássaros can-

florescem diariamente, 
nos mais diversos tons e 
perfumes. 

É a Casa de Nossa Se-
nhora! Ouvimos o cantar 
dos pássaros, nitidamente 
o sabiá (era primavera 
quando lá estivemos). Im-
possível não sentir  a paz 
que aquele local inspira. 
O convite, quase ordem, à 
oração é insistente. Não há 
placas dizendo: rezem, ou 
façam silêncio. Lá se reza 
e se faz silêncio. Se busca 
escutar, em algum canto, 
a voz de Nossa Senhora. 
E ela fala... no coração de 
cada um...

Conversava com meu 
irmão padre sobre o local 
e dizia: “se não fosse ver-
dade, esta multidão não 
viria para cá!”.  Na homilia 
da Missa, celebrada numa 
capela próxima, ele repete 
esta expressão e explica 
com detalhes sobre o local 
e sobre as visualizações de 
Irmã Catarina.

Ao descer a montanha, 
ao voltar para o roteiro 
previsto, se mantém si-
lêncio, se reza e se canta: 

 
Bendito seja Deus que 

nos revela estas coisas e 
as revela aos pequeninos. 
Cumpre-se, mais uma vez, 
o texto bíblico de Lucas 1, 
48:

 Somos nós, nesta gera-
ção, agora, que proclama-
mos as grandes coisas que 
o Senhor fez em Maria, 
tendo em vista os méritos 
de Cristo.

Em nossa cidade existe 
o Conselho Diocesano de 
Leigos, mais conhecido 
por CODILEI. Em nosso 
estado e no Brasil existem 
os Conselhos Diocesanos 
de Leigos e sua articu-
lação com os Conselhos 
Regional e Nacional que 
atuam em plena comu-
nhão com os pastores, 
porém, mantendo ade-
quada autonomia como 
lugar de encontro, diálogo 
e serviço. Esses conselhos 
contribuem para o for-
talecimento da unidade, 
da espiritualidade e da 
organização do Laicato 
no Brasil. 

As igrejas locais cui-
dam para que a organiza-
ção de leigos não esgotem 
seus esforços apenas no 
cuidado de sua própria 
formação e espiritualida-
de. É preciso que se voltem 
para o vasto campo do 
mundo dos afastados, dos 
católicos não-praticantes, 
dos excluídos da socieda-
de, abrindo seu coração 
à caridade e ao perdão. 
Ou mesmo abrindo no-
vos campos de promoção 
humana e de missão no 
mundo. 

É necessário incentivar 
o espírito comunitário, 
valorizando as pessoas 
em todas as suas dimen-
sões, criando um espaço 
eclesial próprio para o 
diálogo entre leigos, na 
pluralidade dos carismas 
e experiências.

A formação de leigos 

não é apenas religiosa. 
É preciso que os leigos 
tenham informação polí-
tica, para entender e pra-
ticar um administração 
justa,  formando pessoas 
competentes, honestas e 
justas para entrar na polí-
tica partidária também. O 
Conselho de leigos pode 
atuar de forma consistente 
no desemprego, abrindo 
portas. Atuar na cultura 
para que se manifeste a 
criatividade e a arte...   

Como poderemos cres-
cer? Através de estudos 
em grupos, conhecendo 
profundamente os docu-
mentos que temos ao nos-
so alcance: Evangelli Gau-
dium, Os leigos e leigas no 
Documento de Aparecida 
e o Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas para 
cristãos e cristãs leigas, 
entre outros.

Muitas vezes nos aco-

modamos em nossas preo-
cupações diárias, deixando 
nossa fé enfraquecer. Te-
mos que ter consciência que 
nossa vida é um mistério, e 
com nossa pequena expe-
riência, sentir e vivenciar o 
que é sagrado.

 Deus é amor, vive em 
comunhão com as pessoas 
e nos convida a participar 
de sua vida íntima. Assim, 
toda pessoa é chamada a 
ser um templo da Trindade.

Como nossa querido 
Papa Francisco nos falou 
em sua visita ao Brasil em 
2013, o cristão não deve se 
enclausurar nas paróquias, 
mas também estar presente 
no mundo.

Nós podemos ver em 
Jesus de Nazaré, portanto, 

leigo perfeito.

Maria Emília Fernandes 

Cosme.

“O Passado não podemos 
mudar: se  foi de vitórias, ser-

ve de incentivo no presente; 
se foi de derrotas e decep-

ções, serve de aprendizado.
O mais importante é saber 

que todo dia é um recomoço 
com novas oportuindades”. 

Rinaldo Queiroz/SP

Durante dez anos as 
paróquias Santo Antô-
nio e Nossa Senhora das 
Graças, em Praia Grande, 
estiveram trabalhando 
juntas nos Encontros de 
Casais com Cristo (ECC). 

O número de casais 
participantes cresceu 
tanto que a partir deste 
ano de 2014, cada paró-
quia passa a ter o próprio 
grupo para que mais ca-
sais possam participar.

Na paróquia Nossa 
Senhora das Graças as 
inscrições para o ECC já 
estão abertas para o en-
contro que acontece entre 
os dias 18, 19 e 20 de 
julho na Matriz da Ocian. 

As informações e a 

O Encontro Matrimo-
nial da Diocese de Santos 
convida os sacerdotes, 
religiosos e religiosas para 
participar do encontro 
chamado “Entressema-
nas”, que acontece nos 
dias 27 e 28 de agosto no 
Centro de Formação para 
o Apostolado de Santos 
(CEFAS).

Nestes dois dias haverá 
palestras e momentos de 
reflexão voltados para a 
vida sacerdotal e religiosa 
e de que modo o sacer-
dote pode fazer parte do 
Movimento do Encontro 
Matrimonial, que é um 

Encontro Matrimonial realiza encontro
de formação para sacerdotes

movimento voltado para 
a vida matrimonial.

O valor da inscrição é 
de R$ 100,00. Sacerdotes 
interessado em outras in-
formações ou que queiram 
participar, podem entrar 
em contato pelo telefone 
13 3361 5718  ou 13 - 99722 
9623 e falar com Newton 
Ferreira.

O número da conta 
para depósito do valor 
da inscrição é: Banco 
BRASIL, Ag. 1006-5, C/C 
59413-X, Newton Ferreira 
da Silva. ou BANCO SAN-
TANDER, Ag. 0123   C/C  
92071302-4, Maria Betâ-

nia de Oliveira Almeida.
As inscrições podem ser 

feitas até dia Primeiro de 
agosto.

ECC na Paróquia Nossa Senhora das Graças em PG

ficha de inscrição podem 
ser adquiridas na secre-
taria paroquial.

Paróquia Nossa Se-
nhora das Graças: Praça 
Roberto Andraus, 11, Ci-
dade Ocian. Tel.: 3494-
5242. 

Arte sobre foto Chico Surian
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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

Diocese prepara Semana Nacional da FamíliaANIVERSÁRIOS

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

Mudança de nome

Nascimento
12- 1967-  Diác. Valmir 

Rodrigues de Lima

15-1965 - Pe. Elmiran 
Ferreira Santos

18- 1944- Diác. Arnaldo 

Esaú dos Santos 

20- 1960- Frei Lino de 
Oliveira,CS

 29 - 1953- Pe. Antonio 
Paulo Ferreira de 
Castilho

Ordenação
4-1965- Pe. Esteban Juan 

S. Gonzalez

 4- 2009- Pe. Alexander 
Marques da Silva

 4 -2009- Pe. Edson 
Felipe Monteiro 
Gonzalez

 4- 2009- Pe. Lucas Alves 
da Silva

 9- 1961- Pe. Feliciano 
Arrastia Martinez

 11- 1965- Pe. Javier 
Mateo Arana

 14- 2012- Pe. Edilson 
de Medeiros Rodri-
gues, MIC

 16- 1961- Pe. Nelson 
José Caleffi,CMF (Co-
ração de Maria)

CHANCELARIA

DECRETO EPISCO-
PAL 1

Para maior glória de 
Deus e benefícios espi-

pastoral,
tendo ocorrido a ca-

de Anchieta, em dois de 
abril do ano do Senhor de 
dois mil e quatorze, atra-

por sua Santidade o Papa 
Francisco, eu, Dom Jacyr 
Francisco Braido, CS, Bis-
po Diocesano de Santos, 
altero o nome da Paróquia 

permanecendo inaltera-
dos todos os outros dados.

Santos, 23 de maio de 
2014.

Dom Jacyr Francisco 
Braido, CS/Bispo Dioce-
sano de Santos

DECRETO EPISCO-
PAL 2

Para maior glória de 
Deus e benefícios espi-

confiados a meu cuidado 
pastoral, tendo ocorrido a 

de Anchieta, em dois de 
abril do ano do Senhor de 
dois mil e quatorze, atra-

por sua Santidade o Papa 
Francisco, eu, Dom Jacyr 
Francisco Braido, CS, Bispo 
Diocesano de Santos, altero 

da Diocese de Santos para 

cendo inalterados todos os 
outros dados.

Santos, 23 de maio de 
2014. Dom Jacyr Fran-
cisco Braido, CS/Bispo 
Diocesano de Santos

De 10 e 16 de agosto, a 

que este ano tem como tema “ 
A espiritualidade cristã na fa-
mília: um casamento que dá 
certo”, que propõe a prática 
espiritual do casal e em famí-
lia. Para o bispo de Camaçari 
(BA) e Presidente da Comis-

a Família, Dom João Carlos 
Petrini, o tema proposto quer 
ajudar as famílias a viverem 
a espiritualidade. De acordo 
com o bispo, “são gestos de 
espiritualidade que podem 
fazer a grande diferença na 
convivência dos esposos, no 
crescimento dos filhos na 

pelo amor que se renova no 
dia a dia pelo dom da graça 
de Deus”.

mília, Padre Wladimir Porre-
ca, comenta a importância do 
tema deste ano. “A prática da 

graça, um recurso precioso, 
que colabora para que a fa-
mília torne-se cada vez mais 
um lugar cujo amor fecunda 
o seu reino e onde se vivem as 

da esperança gratuita e do 
amor doação e acolhimento”, 
explica.

Como acontece todos os 
anos, a Comissão Diocesana 

tos e as sessões solenes nas 
Câmaras das nove cidades 

incentivar a participação de 

nossas comunidades e paró-
quias para estes eventos que 

a importância da família 
nesses tempos tão difíceis”, 
avalia Pe. João Chungath, 

e Família.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

cional da Família, a Diocese 
realiza a Peregrinação ao 
Santuário de Aparecida, 
no dia 6 de agosto. Saiba 
mais sobre a caravana de sua 
paróquia e vamos rezar jun-

nossas famílias.
9/8 - Sábado - 19h30 

- Missa de Abertura Dio-
cesana da Semana da 
Família Presidida com o 

10/8 - domingo - Aber-
tura da Semana da Famí-
lia nas Paróquias (Dia dos 

Palestras,  encontros etc nas 
paróquias.

11/8 - 2ª-feira - 19h30 

- Sessão Solene da Câmara 

12/8 - 3ª-feira - 19h30 
- Sessão Solene da Câmara 

12/8 - 3ª-feira - 19h30 
- Sessão Solene da Câmara 

Centro de Convenção de São 

Pimenta, 811 - Parque Bitarú
 14/8 -5ª-feira - 19h30 

- Sessão Solene da Câmara 

 15/8  - 6ª-feira    - 9h30 
- Sessão Solene da Câmara 

 16/8 - Sáabado   - EN-
CERRAMENTO DIOCE-
SANO DA SEMANA DA 
FAMÍLIA NA ARENA- 
SANTOS.

Programação: 

Jacyr Francisco Braido, Bis-
po Diocesano de Santos.

17h10: Apresentação das 
atividades das Paróquias

19h: Show

  19/8   domingo - 
cerramento nas Paróquias.

 20/8 - 4ª-feira - 19h - 
Sessão Solene na Câmara de 

 21/8   5ª-feira - 19h 
Sessão Solene na Câmara de 

Ferreira, 37 - Centro. 

Semana da Família com a Co-

familiardiocesedesantos@
gmail.com

Pe. Dilermando Luiz Cozatti

 Pe. Luiz Batistel, CS 

Chegadas na Diocese

Encontro de Liturgia e 

Canto Pastoral 2014
De 25 a 27 de julho acontece em Santos mais 

Informações:

(*) Celio Nori 

quista da cidade de Santos 
instalada há oito anos nas de-

Ferroviária Sorocabana, na 
Av. Ana Costa 340, esquina 

cultural de interesse histórico 
e arquitetônico. A resolução 
que determinou seu tomba-

da estação, construído no 

inegáveis qualidades arqui-

marco na paisagem urbana 
santista, possuindo ainda 
grande valor histórico por ter 

porta de entrada da cidade 
para todos aqueles que che-

econômica, foi inaugurada 
em 26 de abril de 1938, com 
a presença do  Presidente da 

fato esse que por si só atesta 

Por razões que neste con-
texto não cabem discutir, 
todo o complexo ferroviário 
da Sorocabana de Santos foi 
destruído - plataformas de 
embarque, casa da superin-
tendência, pátio de mano-

restando apenas a Casa da 

desse patrimônio público, 

graças à iniciativa da então 

que solicitou o  tombamento 

A Estação da Cidadania é Nossa!

tante quanto o tombamento 

tombado. A partir de 2006 o 
Fórum da Cidadania, tendo 
em vista que o imóvel não 
estava sendo utilizado e já 
apresentava sinais de dete-

Pão de Açúcar sua cessão 
em comodato, que uma vez 
efetivada, propiciou ao local 

ção da Cidadania de Santos. 
Com essa conquista o 

cia da participação cidadã 
ativa, solidária e organizada 
e igualmente como local de 
integração e disseminação 
de iniciativas voltadas à de-
fesa de direitos de cidadania 
e ao interesse público, não 
apenas por parte do Fórum 

Sociedade Civil, assim como 

-conferências de Conselhos 

saltando-se que nos últimos 
dois anos aproximadamente 

Cidadania. 

Cidadania corre grande risco 
de ser extinta, pela disposi-

manifesta ainda verbalmen-
te, em abrigar no local uma 
base comunitária da Policia 

menos de 200 metros está 
instalada na Av. Francisco 

ta e Canal 2,  outra instalação 

Pelo contrato de como-
dato  firmado em 2006, a 
devolução do imóvel deve 
ser precedida por um aviso 

dias de antecedência. Caso 

cialmente, temos esse prazo 
para nos organizar e resistir 
para reverter tal decisão. 

Desse modo, conclama-

deranças comunitárias e da 
sociedade civil e igualmente  
cidadãos e cidadãs que re-
conhecem a importância da 

que se unam e se integrem à 
luta pela preservação desse 
espaço.

horas, iremos realizar um Ato 

mais do que nunca destacar 

não pode ser extinta.
As pessoas interessadas 

ções pelo telefone 3221-2034 
e pelo site: 

www.forumdacidadania.
org.br

(*) Celio Nori é Sociólogo 
e atual Coordenador Geral 
do Fórum da Cidadania de 
Santos

No dia 16 de julho, às 11 horas, será realizado Ato Público na Praça Mauá. Participe.
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Padres e leigos: testemunhas vivas da nossa história

Encontro de formação dos diáconos

No dia 16 de junho 
aconteceu no Seminário 
Diocesano São José, em 
Santos, o Encontro de For-
mação para os Diáconos 
Permanetes da Diocese. 

O encontro tece a par-
ticipação de doze diáconos 

-
sobre o papel do diácono 
como pregador da Palavra 
de Deus na comunidade. 
Quem coordenou o encon-

Divulgação

tro foi o Padre Fernamdo 
Gross, Reitor do Seminá-
rio. 

A partir deste encontro, 
ele passa a acompanhar os 
diáconos nesta formação 
permanente que acontece 
a cada dois meses. 

A próxima reunião já 
está marcada para o dia 
19 de agosto, às 19h30 no 
Seminário Diocesano São 
José. 

Diáconos têm encontro periódico de formação

Codilei

A Comissão Diocesana 
dos Leigos (Codilei), tendo 
como coordenadora Maria 
Helena Lambert e toda 
sua equipe, realizou no 
dia 14 de junho de 2014, 
no Colégio Stella Maris, 
em Santos, uma manhã 
de Espiritualidade, com o 
objetivo de motivar a mis-
são evangelizadora de cada 
batizado. O documento 
utilizado foi a Exortação 
Apostólica Evangelii Gau-
dium, do papa Francisco. 

O Cristão Leigo e a 
Alegria do Evangelho

A espiritualidade foi 
administrada pelo Pe. Luís 
Gonzaga Bolinelli, Assis-
tente Eclesiástico da Co-
missão AB-C da Diocese 
de Santos. E a Animação 
Bíblica do tema foi baseada 
na Leitura Orante de Jo 
3,16-18.

Contamos com a pre-
sença de muitos leigos de 
toda nossa Diocese.

Obrigada pela partici-
pação!

(Codilei e AB-C Diocese 
de Santos)

Documento do Papa Fran-
cisco serviu de base para o 
encontro

No final de semana, 
dedicado a São Pedro e São 
Paulo (29/6), a Paróquia 

-
tiva homenagem ao seu  
Pároco, Pe. Caetano Rizzi, 
que celebrou 31 anos de 
Ordenação sacerdotal.

Ordenado por D. David 
Picão, no dia 29 de Junho 
de 1983, em nossa Catedral 
de Santos, Pe. Caetano 
exerce seu ministério tam-
bém em nível diocesano, 
na Cúria, onde atua junto  
ao Tribunal Eclesiástico 
de São Paulo, como Juiz de 

Segunda Instância. 
Nossa gratidão a Deus 

por mais este aniversário. 
Após a Missa das 8h foi 
servido um café da manhã 
a todos os presentes, par-
ticipando também várias 
autoridades municipais, 
entre eles o Prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa, vere-
adores e o sempre amigo 
João Paulo Tavares Papa.

Padre Caetano agrade-
ceu todo o apoio e carinho 
sempre manifestados ao 
longo destes mais de 16 
anos em que é o Pároco 
desta Paróquia.

31 anos de ordenação de Pe. Caetano

Que bom! Que pena! 
Que tal?

Lançando um olhar para 
a nossa terra antes da cria-
ção da Diocese, vemos tan-
tos fatos que construíram a 
História do Brasil. A partir 
deste chão onde é fundada a 
primeira cidade do Brasil, ca-
minho para vencer a Grande 
Muralha natural que é a Ser-
ra do Mar, para no planalto 
fundar aquela que é hoje, 
a maior e mais importante 
cidade do Brasil.

Aqui mesmo em nossa 
Baixada Santista, agora 
chamada de Costa da Mata 
Atlântica, em seus canais 
navegáveis, surgiu o maior 
porto do País. Com seus 
mais de treze quilômetros 
de cais na margem esquer-
da do canal do Rio estuário 
de Santos, construindo ao 
longo dos séculos e já aden-
trando a sua margem di-
reita, para receber e enviar 
riquezas quer sejam mate-
riais, culturais e humanas.

Alcançou mais uma vez 
relevante importância com 
o polo petroquímico e side-
rúrgico localizado aos pés 
da Serra do Mar. Funda-
mentando assim os alicer-
ces, daquilo que no futuro 
ainda não imaginável, ser a 
sua vocação.

Em tempos recentes, 
novamente o futuro está 
a nos acenar e, com ele 
novos desafios inerentes 
que com ele advém. É um 
futuro promissor, com as 
mesmas veias de aventura 

hoje chamamos de Brasil. 
A partir deste chão que 
conhecemos como Diocese 
de Santos, berço de todos 
os Paulistas.

Tal qual novos Bandei-
rantes, o futuro nos desa-

muito mais responsável 

do que as que antecederam. 
Nela novamente surge a res-
ponsabilidade de saber e 
fazer distribuir, por todos e 
para todos, as riquezas desta 
terra de Santa Cruz, que de 
maneira graciosa e gratuita 

QUE BOM!
É neste cenário que vemos 

nascer no ano de 1924 a Diocese 

do país, estas terras ainda são 
territórios de missão.

Como sempre na História 
da Igreja no Brasil, a escassez 
de Padres era enorme, e aqui 
não era diferente. Mas, isso 
não poderia assustar aos 
Missionários vindo de todas 
as partes do mundo, era um 
sonho que realizava-se: ser 
um Missionário do Senhor.

Nossos padres, e não exis-
te isto de os “daqui” e os 
de “fora”, assumiram a sua 
vocação, e esta da melhor 
maneira, e com os sempre 
parcos recursos lançaram-se 
na missão de Evangelizar. 
Foram de canoa, lombo de 
burro e na maior parte das 
vezes a pé, anunciar a Pa-
lavra de Deus, viver com o 
povo simples chamados de 
caiçaras. Nada tinham nada 
a dar senão o Pão da Palavra 

e da Eucaristia e recebiam 
seu pagamento na melhor 
e mais rica moeda que pode 
existir: AMOR.

As novas gerações, por 
erro nosso, estão ficando 
privadas de conhecerem 

-

grandes livros de História 
do Brasil. Inúmeros padres, 
religiosos, religiosas, leigos 
e leigas, “Pais e Mães” de 
nossa Igreja Diocesana, que 
forjaram no chão generoso 
da nossa terra, os alicerces 
seguros no qual está sendo 
construída a Igreja.

Ainda hoje, vai se per-
dendo nas brumas do tem-
po, a memória de todos eles, 
até os personagens dessa 
história mais recentes. Po-

-

a Deus e a sua Igreja.
Nessa História se desco-

nhece que foi protagonizada 
em um território que se 
estende da divisa do estado 
do Paraná, até a divisa do 
estado do Rio de Janeiro. 
Quantas estórias que se 
tornaram História aconte-
ceram em todo este tempo: 
nomes de pessoas e famílias 
que acenderam a chama da 
fé e a mantiveram acessa 
por gerações e gerações.

Esquecidas nas brumas 
do tempo.

QUE PENA!
Poder-se-ia enumerar 

uma porção de pistas e 
ideias para resgatar a me-
mória desses que nos pre-
cederam e transmitiram a 
fé, porém, não irei fazê-lo, 

a toda a nossa Igreja Dio-
cesana:

QUE TAL!?

Pe. Francisco José Greco 

- Coordenador Diocesano 

de Pastoral/Santos, 23 de 

junho de 2014

Celebrando os 90 anos de 
criação de nossa Diocese, no 
dia 4 de julho, o jornal Pre-
sença Diocesana conversou 
com padres e leigos sobre 
suas experiências e expec-
tativas no âmbito da vida 
eclesial e, de modo especial, 
qual a contribuição que a 
evangelização da Diocese de 
Santos tr uxe para o Litoral 
Paulista.

Padre Rovilio Gui-
zzardi, CS – Paróquia N.  
Senhora dos Navegan-
tes/ Santos

“Para mim, a maior con-
tribuição da Diocese de San-
tos para a Baixada Santista 
foi a criação do Apostolado 
do Mar, em 1973, por Dom 
David Picão. O Apostolado do 
Mar abrange o atendimento 
Pastoral dos marítimos e pes-
cadores. Além disso, também 
teve a criação da paróquia 
pessoal do Apostolado do 
Mar, que é a Igreja Nossa 
Senhora dos Navegantes, 
além ainda da Capela Santa 
Edwiges e do Clube Stella 
Maris. 

Aqui na nossa Diocese 
temos o Porto, onde desem-
barcam milhares de traba-
lhadores marítimos que não 
encontram portas abertas em 
lugar nenhum. Mas o Clube, 
por exemplo, é um espaço 
onde eles podem ligar para 
as suas famílias e também 
podem descansar. Os agentes 
do Apostolado dão atenção 
a esses trabalhadores que 
através deste trabalho encon-
tram conforto e orientação 
espiritual. Acho que é uma 
característica muito especial 
do trabalho pastoral da nossa 
Diocese”.

Padre Júlio López 
Llarena- Reitoria Nossa 
Senhora do Amparo/ SV

“Quem mais marcou a 
Diocese foi Dom Idílio José 
Soares, que criou a primeira 
faculdade da região e para 
mim este é o maior legado. 
Quem queria estudar precisa-
va ir para São Paulo e muitos 
não tinham condições de 
viajar até lá, porque não era 
essa facilidade que nós co-
nhecemos hoje. Então, a Uni-
versidade Católica de Santos 
foi, durante um bom tempo, 
a única oportunidade de 
muitos jovens para ter uma 
formação acadêmica. Os pri-

e Direito e hoje temos muitos 
advogados formados naquela 
época pela UniSantos. Foi a 

com certeza contribuiu mui-
to para ao desenvolvimento 
da sociedade nesta Baixada 
Santista.

Dom Idílio também foi 
um bispo muito próximo dos 
pobres. Toda quinta-feira ele 
atendia os pobres de rua e 
dava dinheiro para eles. Eu 
era seminarista na época e 
como não havia uma casa 
própria para o Seminário, 
nós morávamos na casa do 
Bispo. Às quintas-feiras os 
pobres apareciam na porta 
de casa e Dom Idílio me pedia 

para contar quantos pobres 
havia e me dava o dinheiro 
para distribuir entre eles. O 
compromisso que eu tenho 
com os pobres hoje, a faci-
lidade em trabalhar na peri-
feria, eu devo a Dom Idílio. 

Também não podemos 
esquecer do nosso Seminário 
Diocesano que começou a ser 
construído numa época difí-
cil do pós-Concílio. Muitos 
padres estavam deixando o 
ministério naquela época e 
como poderíamos ter novos 
candidatos ao sacerdócio? 
Mas o trabalho de Dom David 
Picão possibilitou a abertura 
do Seminário São José.”  

Maria Helena Lam-
bert/Coord. do Conselho 
de Leigos da Diocese de 
Santos (Codilei)

O Conselho Diocesano 
de Leigos existe na Diocese 
há 26 anos. É um organis-
mo de articulação, organi-
zação e representação dos 
cristãos leigos e leigas em 
nível diocesano. Ele busca 
integrar ao leigos e leigas dos 
movimentos, das pastorais, 
daqueles que vivem sua vida 
comunitária numa paróquia 
ou comunidade, e dos que 
vivem sua fé cristã inseridos 
nas atividades da sociedade. 
Ele trabalha fundamentado 
em 4 pilares: formação, or-
ganização, espiritualidade e 
inserção social.

Tivemos nesses anos, mo-
mentos muito ricos de par-
ticipação dos leigos na vida 
da Diocese; como no Sínodo 
Diocesano, na construção 
participativa dos Planos de 
Pastoral, nas Jornadas de 
Estudos Pastorais (JEP) para 
os leigos e no Conselho Dio-
cesano de Pastoral. Foram 
momentos em que nos senti-
mos valorizados como leigos, 
podendo contribuir para a 
formulação de metas para o 
nosso trabalho de evangeli-
zação, principalmente nas 
assembleias diocesanas que 
eram precedidas de assem-
bleias regionais e paroquiais.

Nos preocupamos muito 
com a formação dos leigos e a 

conscientização dos mesmos 
para assumirem a vocação 
laical, fruto do Batismo. Infe-
lizmente isso é uma carência 
que sentimos. Os próprios 
leigos ainda não têm clareza 
sobre a sua posição dentro 
da Igreja e não vivem o seu 
protagonismo.

enfrentamos é o descompas-
so entre a vida de fé e a vida 
em sociedade. Como povo 
de Deus, somos Igreja e co-
participantes de sua missão: 
construir o Reino. Embora 
trabalhando em pastorais 
e/ou movimentos, o nosso 
papel essencial é fermentar 
o mundo com os critérios 
evangélicos.

O que se espera, é que as 
pessoas assumam que ser 
leigo é viver sua vocação não 
só nos limites territoriais da 
paróquia e da Diocese, mas 
no mundo, vivendo nele com 

-
nal no trabalho, na família, 
na política e na participação 
cidadã. Pois é através de nos-
so testemunho que consegui-
remos impregnar o mundo 
com os valores cristãos.

Temos, portanto, muito 
a contribuir para a Igreja 
de Santos e também com a 
sociedade Santista, na me-
dida em que conseguirmos 
levar os valores da Igreja ao 
mundo e as realidades do 
mundo para a Igreja, para 
que ela possa dialogar com a 
modernidade como nos pede 
o Papa Francisco. Nós os lei-

gos somos os interlocutores 
naturais.

É verdade que existe um 
grande número de leigos que, 
inseridos nos diversos mo-
vimentos sociais, conselho 
paritários etc. exercendo sua 
cidadania ativa, estão contri-
buindo para a melhoria tanto 
da Igreja como da sociedade.

Cumprimentamos a Dio-
cese pelos 90 anos de traba-
lho, esperando poder contri-
buir sempre em comunhão 
com a hierarquia  com a sua 
missão evangelizadora.

Padre Gonçalo João 
Domingos - Peuíbe

“Acredito que Dom David  
Picão deixou a melhor heran-
ça para a Baixada Santista 
com o trabalho maravilhoso 
que ele realizou, especial-
mente com o Sínodo Dio-
cesano que propunha uma 
mudança de mentalidade 
pastoral, sobretudo, na assis-
tência aos sacramentos como 
o batismo, o matrimônio, 
também para os casais de 
segunda união. 

Esta abertura propor-
cionou uma facilidade para 
as pessoas viverem a vida 
sacramental da Igreja. O 
Sínodo trazia as ideias do 
Concílio Vaticano II, de que a 
Igreja precisava acompanhar 
o desenvolvimento social e já 

Francisco, de que a Igreja 
precisa se descentralizar e ir 
para as periferias. 

Acervo pessoal

Fotos Acervo PD
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Padres e leigos: testemunhas vivas da nossa história (2)

No dia 6 de junho, a co-
munidade da paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida, em 
Praia Grande, realizou a 
“Caminhada pela Paz Mun-
dial”, no Jardim Samam-
baia, em direção ao Parque 
das Américas. A Caminhada 
foi organizada pelo pároco 
pe. Afonso de Sousa.

A caminhada contou 

No dia 14 outra caminhada foi realizada pela paróquia Nossa Senhora das Graças de Praia 
Grande. Idealizada pelo padre Joseph Thomas, a 14ª edição da “Caminhada pela Paz” contou 
com a participação de mil pessoas protestando contra a violência e cobrando mais segurança, 
honestidade política e defesa da vida. 

Os participantes levaram cartazes relembrando casos de violência acontecidos em Praia 
Grande nos últimos meses. “É uma forma de mostrar que não estamos satisfeitos, é preciso 
abrir os olhos dos nossos governantes e mobilizar a sociedade a lutar por seus interesses”, 
alertou padre Thomas.  

No dia 19 de junho, na celebração da Solenidade de 
Corpus Christi, uma nova turma de coroinhas foi inse-
rida no auxílio de serviços ao altar na paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora, em São Vicente. 

O pároco, padre Albino Schwengber, ressaltou o 

novos coroinhas. 

Aparecida promove caminhada 
pela Paz em Praia Grande

Divulgação

com a participação de 
200 pessoas que levavam 
cartazes e apitos num grito 
contra a violência. A ban-
da “Fanfarra de Peruíbe” 
também marcou presença 
no evento, tocando duran-
te a caminhada e chaman-
do atenção da vizinhança.

(Colaboração: Renan 
Reguine)

Novos Coroinhas da Auxiliadora

Alexandre Menezes

Crianças pedem fim da violência em Praia Grande

Paróquia Coração de Maria 

apresenta novos coroinhas

Na Solenidade de Corpus 
Christi, no dia 19 de junho, 
a comunidade da Paróquia 
Imaculado coração de Ma-
ria, em Santos, recebeu com 
muita alegria o novo grupo 
de meninas e meninas que 
passam a servir como auxi-
liares do altar. A apresenta-
ção dos novos coroinhas foi 

Pascom Coração de Maria

ressaltada com a lembrança 
da importância do serviço 
litúrgico, de modo especial 
na liturgia eucarística, feita 
pelo pároco Pe. Claudio 
Scherer.

Parabéns aos novos co-
roinhas e que Jesus Sacra-
mentado seja sempre seu 
modelo de vida.

Diácono José Pascon Rocha 
– Paróquia Santa Margarida 

Maria/ Santos
Com a criação da Diocese de 

Santos, as poucas paróquias que 
haviam até então se desenvolve-
ram espiritualmente e cresceram, 
possibilitando a presença e atua-
ção de comunidades e entidades 
religiosas na nossa região. 

Nasceram os colégios católi-
cos: Colégio Santista, Coração de 
Maria, São José e Stella Maris. 
Dentro do Stella Maris, Dom 
Paulo de Tarso Campos criou 
a ALA, Assistência Litoral An-
chieta, na qual eu participei na 
década de 60. Era um movimen-
to em que as Cônegas de Santo 
Agostinho visitavam e davam 
assistência a crianças e adoles-
centes com trabalho de alfabe-
tização e também a catequese. 
Os jovens de regiões afastadas 
eram trazidos para Santos para 
estudar. Esse movimento teve 
o apoio de Dom Idílio e depois 
de Dom David. Ele acabou, na 
década de 70, porque as estradas 
se abriram e o acesso à cidade, 
às escolas, ao trabalho ficou 
mais fácil. 

Mas este trabalho formou 
muitas pessoas que tiveram 
novas experiências, adquiriram 
conhecimento e quando vol-
taram para suas comunidades 
levaram o que tinha aprendido, 
contribuindo para o crescimento 
e desenvolvimento da região 
onde viviam. Nasceu também 
um grupo de pessoas intelectu-
alizadas que impulsionaram a 
criação da Faculdade de Direito, 
que depois deu origem à Univer-
sidade Católica de Santos.

A Diocese teve um trabalho 
expressivo no campo social com 
as instituições de assistência: 
Casa de Senhoras Católicas, Pra-
to de Sopa Monsenhor Moreira, 
Asilo de Órfãos, Casa João Paulo 
II, Instituição São Vicente de 
Paulo são alguns exemplos que 
podemos citar. 

No campo religioso, um gru-
po português, com o auxílio dos 
padres franciscanos do Valongo, 
ergueu a primeira igreja na Zona 
Noroeste, a Igreja Nossa Senho-
ra de Fátima. Depois, os Jesuítas 
ligados à paróquia Sagrado 
Coração de Jesus atuaram na 
Zona Noroeste e desse trabalho 
nasceu a paróquia Santa Marga-
rida Maria.

Padre Antônio Alberto Finotti – 
Paróquia Sagrado Coração de 

Jesus/ Santos
No campo político, acredito 

que a Igreja da Diocese de San-
tos, especialmente na pessoa e 
no trabalho do saudoso bispo 
Dom David, se fez presente de 
maneira fundamental na luta 
pela liberdade política durante 
o Regime Militar no Brasil, em 
que, inclusive, a Igreja na cidade 
de Santos sofreu muitas perse-
guições. O trabalho de conscien-
tização política contribuiu para a 
liberdade que temos atualmente.

No campo pastoral, duas 
coisas eu destaco. Primeiro, foi 

a consciência da importância 
da presença da Igreja no Lito-
ral. Quando a região litorânea 
ainda pertencia à Diocese de 
São Paulo, percebeu-se que era 
necessário um foco específico 
na região marítima do Estado. 

-
dades de acesso, a proposta da 
Igreja chegou até o “povo do 
mar”, trazendo a Boa Nova do 
Evangelho e dando esperança a 
esta população litorânea.

Nos últimos anos a Diocese 
vem contribuindo no desenvol-
vimento nas áreas da mobilidade 
humana, do turismo, moradia e 
saúde com os trabalhos pastorais 

Diocesano, em 1994, através 
das dimensões pastorais, as co-
munidades se fortaleceram nos 
movimentos sociais.

Pe. Eniroque Ballerini - Par. S. 
Judas Tadeu/CB

Olhar  o desenvolvimento 
de nossa Região hoje nos re-
mete ao passado, há mais de 
quinhentos anos, já que aqui foi 
uma das portas de entrada dos 
imigrantes para a Terra de Santa 
Cruz, depois Brasil. Portanto, a 
contribuição da Igreja vai muito 
além dos 90 anos desta diocese, 
mas sim, desde os primórdios. 
Grande foi a contribuição dos 
Jesuítas, dos Franciscanos, o 
trabalho de tantas religiosos(as), 
leigos através das Irmandades 
e movimentos laical e do clero 
ligado à Arquidiocese de  São 
Paulo e outras dioceses vizi-
nhas que antecederam a nossa 
Diocese. Podemos enumerar 
uma lista enorme de trabalhos 
e edificações aqui realizados, 
alguns já conhecidos do público, 
outros a serem redescobertos 
pela investigação histórica. Este 
é o momento, já que estamos 
celebrando os 90 anos da insta-
lação da Diocese de Santos. Que 

se revire a História e se registre 
para as futuras gerações. Traba-
lho para os pesquisadores.

 Com certeza o trabalho 
pastoral da diocese foi e é de 
suma importância na formação 
das consciências, dos cidadãos, 
especialmente através da Edu-
cação. Além da evangelização-
-catequese e formação religiosa 
como tarefa primordial da Igre-
ja,  deu-se também o trabalho 
de educação de tantas gerações. 
Para comprovar isso, resgate-
mos a presença das escolas cató-
licas, da Universidade Católica, 
quando não havia faculdades em 
nossa região. E, os que deseja-
vam estudar tinham que se des-
locar para São Paulo ou outras 
regiões. Grande contribuição na 
formação educacional, especial-
mente das crianças e jovens! O 
Trabalho de promoção e assis-
tência social de tanta e tantas 
famílias. Trabalho este, embora 
no silêncio, continua com muito 

junto ao moradores de rua, 
assistência às famílias carentes, 
atendimento às crianças, aos 
idosos, núcleos de alfabetização, 

muitos outras atividades. Como 
mensurar o trabalho detalhado 
em cada comunidade, em cada 
Movimento? Mas o resgate 
histórico sirva para  iluminar 
o  presente e melhor orientar as 
ações futuras. É o que esperamos 
que seja feito neste Ano Jubilar 
ou nestes dez anos que faltam 
para o nosso Centenário. 

 Arregacemos as mangas e 
vamos ao trabalho! 

Monsenhor Francisco das Dores 
Leite- São Judas Tadeu/ Santos

A herança da Igreja de San-
tos para a Baixada Santista co-
meça com Dom Paulo de Tarso 
Campos, e isso falando apenas 
do que eu vi e vivi. Ele criou a 

ALA - Assistência ao Litoral de 
Anchieta. Era uma organização 
de leigas católicas que visita-
vam o Litoral abandonado e 
esquecido. Era a Igreja fazendo 
a catequização, educando, se 
preocupando com a formação 
dos mais necessitados. Já na-
quela época, Dom Paulo fazia 
aquilo que o Papa Francisco 
nos convida a fazer hoje: sair e 
ir às periferias. É a ação social a 
partir da fé.

Mas há inúmeros trabalhos 
que a Igreja realiza em favor da 
Sociedade. Os Vicentinos, por 
exemplo, no cuidado com os 
pobres, com as crianças, com os 
idosos... Quantas instituições a 
Igreja não criou e administrou e 
que depois foram passadas para 
outras entidades? Creches que 
foram construídas pelas Igreja 
e depois entregues para a admi-
nistração do Poder Público, ou 
mesmo que são administradas 
pela Igreja, como a Creche Divina 

Além disso, as paróquias têm os 
centros comunitários que não 
atendem somente as necessidades 
pastorais, como também são um 
espaço de oportunidade para os 
pobres, onde podem se divertir e 
estudar, ter oportunidades pro-

E de modo algum podemos 
esquecer da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Santos, em que as 
Irmãs contribuíram tanto com 
um trabalho maravilhoso com 
os doentes. É um grande marco 
deste legado da Igreja de Santos 
na nossa região. 

Padre Jean-Claude Pierre Gri-
veau – Reitoria Bom Jesus dos 

Navegantes/ São Vicente
Para mim, as maiores con-

tribuições da Diocese foram as 
deixadas por Dom David Picão. 
Em primeiro lugar, o exemplo 
que ele deu para todos nós: ele 
ia pelos caminhos mais difíceis 
para alcançar os que estavam 
mais longe. Era um trabalho 
enorme para chegar a este povo, 
sem estradas, sem condução 
adequada, mas mesmo assim ele 
ia para levar o amor de Deus aos 
mais distantes. Ele foi um exem-
plo de pastor e de missionário.

Continuamos nas próxi-
mas edições com os depoi-
mentos dos nossos leigos, 
leigas, clero e religiosas 
sobre a herança pastoral 
de nossa Diocese de Santos.

Divulgação
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Rafael Bábby, ex-atleta NBA, realiza 
oficina de basquete no Liceu Santista

Jovens do Guarujá fazem missão na Praia Grande
Tudo pronto para a Sema-

na Missionária que os jovens 
da paróquia N. Sra. de Fátima 
e Santo Amaro irão realizar 
na Praia Grande.

O projeto é da Inspetoria 
Salesiana de São Paulo e é a 
primeira vez que a paróquia 
salesiana de Guarujá vai 
participar. Ela acontecerá de 
5 a 12 de julho na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida de 
Praia Grande. Fazem parte 
da missão ainda grupos de 
jovens que estarão  vindo de 
São Paulo.

O grupo da Fátima é 
formado por 20 jovens, 
dois adultos e de dois sale-
sianos (Pe. Tegami e Pedro 
André),  que vão trabalhar 
nas comunidades Santa 
Luzia e São Judas e ficarão 
hospedados na Cidade das 
Crianças. 

Na parte da manhã haverá 
momento de oração e visita 
às famílias e, à tarde, ativida-
des com as crianças e jovens 

e artesanato com as mães. À 
noite haverá celebrações (ou 
Missas) e palestras temáticas.

AJUDA

Quem quiser ainda pode 
colaborar com a campanha 
de arrecadação de alimen-
tos, materiais de limpeza 
e brinquedos, para serem 

levados para a missão. 
Toda ajuda é bem-vin-

da. Interessados em ajudar 
podem enviar email para 
e q p m i s i o n a r i a @ g m a i l .
com.

(fonte: http://matriz-
guaruja.com.br/visita-ao-
-local-da-missao.html)

Assessoria de Comunicação

Entre os dias 2 e 25 de 
julho, o Liceu Santista pro-
move o "Basketball Camp", 

crianças, jovens e adultos mi-
nistrada pelo jogador Rafael 
Bábby, que foi destaque na 
NBA (Liga de Basquete dos 
Estados Unidos) e campeão 
do NBB (Novo Basquete 
Brasil) e Liga Sul-Americana 
de Basquete. As vagas são 
limitadas.

Durante a oficina, que 
contará com a presença do 
professor do Liceu Santista, 
Hugo Vinícius da Hora, os 
participantes terão a opor-
tunidade de desenvolver e 
aprimorar as habilidades 
motoras e capacidades físicas 
relacionadas ao basquete, 
trabalhando, de forma es-

vimentações de acordo com 
a posição do jogador: pivô, 
lateral e armador.

Sistemas de defesa e mo-
vimentações de ataque, pas-
ses básicos e avançados, 
arremessos e bandejas com 

“De qualidade excelente. 

Nota 5”. Assim, Engenharia 

Ambiental da Universidade 

Católica de Santos (UniSan-

tos) entra para o seleto grupo 

de cursos com nota máxima no 

País, único na região. O regis-

tro foi feito por avaliadores do 

MEC, depois de visita in loco, 

entre os dias 28 e 31 de maio. 

Em todas as dimensões anali-

sadas (organização didático-

pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura), o curso obteve 

notas de excelência em itens, 

como: contexto educacional, 

-

curricular, metodologia, apoio 

ao discente, titulação do corpo 

docente, laboratórios e salas 

de aula.

Os avaliadores considera-

ram as instalações e infraes-

trutura oferecidas como exce-

lentes, destacando o sistema 

de controle acadêmico, salas 

de aula e acesso dos alunos a 

laboratórios didático-especia-

lizados e de informática. “As 

instalações físicas da Uni-

versidade atendem em alto 

nível de qualidade as neces-

sidades do curso, os prédios 

apresentam boa iluminação e 

ventilação, além de excelente 

conservação”.

Em relação ao corpo do-

cente, destacaram que o mes-

Laboratório de Geociências está entre os diferenciais do curso

mo é titulado, experiente e 

atende de forma excelente os 

objetivos. Destaque para o re-

gime de trabalho, atuação da 

coordenação do curso e pro-

dução acadêmica dos docen-

tes, com ênfase na motivação 

e envolvimento em pesqui-

dos alunos.  Também foram 

ressaltadas as instalações da 

biblioteca, com conforto e 

acessibilidade, e a bibliogra-

Outro diferencial apontado 

foi o envolvimento dos alunos 

e docentes em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, 

“sendo que os laboratórios 

possuem muitos equipamentos 

de alta tecnologia, garantin-

do a qualidade nas atividades 

desenvolvidas nas três esferas 

de atuação”. O envolvimento 

dos professores em grupos de 

pesquisa, projetos de extensão 

e culturais foi enfatizado, con-

siderando a atuação em Santos 

e na Região Metropolitana da 

Baixada Santista.

RECONHECIMENTO -  

Coordenador do curso e diretor 

do Centro de Ciências Exatas, 

Arquitetura e Engenharia, o 

professor doutor Cléber Ferrão 

Corrêa considera que a nota é 

consequência de um trabalho 

do colegiado e de investimentos 

da instituição para um curso de 

referência nacional. Ele ressal-

ta ainda os grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq, a pro-

para a elaboração da agenda 

ambiental do Porto de Santos, a 

primeira do País. “Temos uma 

infraestrutura de ponta, corpo 

-

lente trabalho em parceria com 

a Petrobras, Codesp, prefeituras 

e ongs”, destaca.

Primeira do País, a Agenda 

Ambiental do Porto de Santos 

é fruto de um trabalho entre 

a UniSantos, Codesp e Ce-

tesb, iniciado em 2006, com 

o debate público de 16 temas 

ambientais. A obra, que tem o 

selo da Editora Universitária 

Leopoldianum, traz a síntese 

dos principais aspectos discu-

tidos, que foram atualizados 

por conta das demandas am-

bientais. 

 Com 212 páginas colori-

das, a publicação é dividida em 

capítulos que trazem a Gestão, 

o Monitoramento Ambiental 

das Operações Portuárias, o 

Planejamento da Expansão e 

Licenciamentos Ambientais, 

as Iniciativas Socioambien-

tais, entre outros. Um dos au-

tores do prefácio, o reitor, pro-

fessor mestre Marcos Medina 

Leite, reconhece o trabalho do 

Grupo de Pesquisa em Gestão 

Ambiental da UniSantos e o 

apoio da Fapesp como essen-

ciais para o sucesso do proje-

to. “A Universidade Católica 

de Santos, no momento de 

lançamento desta obra, realiza 

um dos grandes objetivos de 

sua missão que é o direciona-

mento de sua produção cientí-

aprimoramento da sociedade 

na qual está inserida”. 

Engenharia Ambiental da UniSantos  
obtém nota máxima em avaliação do MEC

Fotos: Departamento de Imprensa da UniSantos

Universidade publica a primeira 
Agenda Ambiental do Porto no País

Obra é fruto de parceria   

entre UniSantos, Codesp e Cetesb

variações, além de controle 

pletam o programa de ações 
a ser trabalhado pelo jogador 
Bábby. Os alunos colocarão 
em prática todos os ensina-
mentos em partidas disputa-
das ao longo do projeto.

PARCERIAS

Uma equipe de profis-
sionais convidados discutirá 
aspectos relevantes para os 
praticantes de atividade fí-

sica. Destaque para o coach 
Adjalma Bechelli, conhecido 
como Vandinho, atual técni-
co do Utah State University 
Eastern (EUA); a psicólo-
ga esportiva Sônia Román, 
que já prestou consultoria 
no Santos Futebol Clube; 
o quiropata Jason Gilbert, 
especialista em coluna ver-
tebral; a nutricinista do Liceu 
Santista, Carina Schena, que 
explanará sobre alimentação 
para atletas.

Em prol das obras da Catedral 
Diocesana de Santos e Casa João 
Paulo II

Dia: 25/7 - A partir das 20 horas 
Valor do Convite: R$ 60,00. 

Convite válido para duas pessoas, 
com direito a: uma Tainha Gre-
lhada, uma Garrafa de Vinho, Pão, 
Farofa e Molho.

Local: Associação Atlética dos 
Portuários de Santos - Rua Joaquim 
Távora, 424 – Marapé – Santos - SP

Convites À venda na Secretaria 
da Catedral: Praça José Bonifácio, 
s/n - Centro de Santos.  3224-1593.

XXIV FESTA DA TAINHA DA CATEDRAL DE SANTOS

Festa da Tainha - Par. Santa Rosa/Guarujá

A comunidade da paróquia Santa Rosa de Lima/Guarujá 
está promovendo a Festa da Tainha.

Venha conferir este delicioso almoço, com a renda re-
vertida em prol das obras da paróquia.

Dia: 27 de julho
Horário: A partir das 12 horas.
Convites: R$ 50,00 (serve duas pessoas)
Bebidas serão vendidas separadamente.
Convites à venda na secretaria da paróquia: 3358-1920.

12/07/14 - A Creche 
ANCILLA DOMINI con-
vida para noite do caldo 
verde, para manutenção 
de seus trabalhos desen-
volvidos.

Compareça para sabo-
rear com seus familiares 
e amigos, e vamos juntos 
fazer uma grande festa!!!

Convites com vendas 
antecipadas, por apenas 
R$10,00, a partir das 19h.

Divulgação
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Seminário São JoséSeminário São José

Seminário Diocesano em obras

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

Acolitato do seminarista 
Renan Fonseca e Censi Fotos Seminário S. José

Quando a Diocese de San-
tos completava 60 anos de 
vida (1984) foi construído o 
Seminário São José no Morro 
Nova Cintra, então, há 30 
anos atrás! Bendito seja o 
SENHOR que esteve e está 
presente na vida da Igreja 
chamando jovens para o se-
guimento de Jesus num lugar 
específico que é a Vocação 
Sacerdotal.

Para continuar adiante 
nesse serviço que realiza 
na Diocese de Santos - o de 
preparar os jovens para essa 
missão e vocação, fruto de 
amor a Deus e à humanida-
de-, o Seminário São José, 
com a ajuda generosa das 
Paróquias da Diocese, atra-
vés dos seus párocos e dos 
muitíssimos e igualmente 
generosos benfeitores, con-
seguimos realizar algumas 
melhorias na estrutura física 
e na conservação das duas 
casas de Formação do Semi-
nário São José: a primeira 
casa em Santos (com os estu-

Nova Cintra; e a segunda em 
São Paulo, no bairro do Ipi-
ranga (onde os seminaristas 
estudam Teologia).

Dentre as reformas neces-
sárias, destacamos

1 - Pintura do Seminário, 
e impermeabilização dos ar-
cos com cimento.

2 - Troca de encanamento 
para a caixa d’água .

3 - Instalação de novos 
disjuntores nas caixas de 
distribuição da eletricidade.

4 - Novo sistema de esgo-
to e fossa séptica.

5 - Troca de toldo na Casa 
da Teologia em São Paulo.

Seguem algumas fotos 
ilustrando as benfeitorias 
feitas. Deus recompense a 
todos! 

Diariamente, rezamos 
por aqueles que nos ajudam, 
colaboram e rezam para que 
o SENHOR da Messe conti-
nue a chamar e a formar os 
futuros padres da Diocese 
de Santos, formados para a 
missão e comunhão, discípu-
los e missionários, servidores 
do Povo Santo de Deus e da 
Humanidade que Deus tanto 
ama.

Precisamos de Jesus, pre-
cisamos de Sacerdotes! 

Reze pelas vocações sa-
cerdotais na Diocese de San-
tos. 

Todo primeiro sábado 
do mês, temos a missa pelos 
Amigos do Seminário, às 
10h no Seminário São José 
em Santos, no Morro Nova 
Cintra. 

Venha rezar conosco! 
Convide mais amigos para 
rezar pelas vocações na Igre-
ja. Quem sabe até montar 
um equipe de Animação 
Vocacional na sua paróquia? 
Rezar pelas vocações na sua 
comunidade? 

Deus chama sempre! Qual 
será minha resposta?

1 Pintura do 
Seminário

2 Troca de toldo 
na Casa da Teolo-
gia em São Paulo

3 Novo sistema de 
esgoto e fossa séptica.

4 Troca de en-
canamento para 

a caixa d'água
5 - Pavimentação do 
acesso ao Seminário

6 Instalação de no-
vos disjuntores nas 
caixas de distribui-
ção da eletricidade

Rezemos por mais 
esse passo em direção 
ao serviço como pres-
bítero da Igreja, em 
que o jovem semina-
rista Renan Fonseca 
e Censi receberá o mi-
nistério do Acolitato 
no próximo dia 3 de 
Agosto, às 10h, na Pa-
róquia de São Vicente 
Mártir, onde trabalha, 
animando a pastoral 

Rezemos por ele e 
por todas as vocações!

Celebramos no último 
dia 18 de junho mais um 
aniversário do P. Luis Al-
fonso Betancourt Cerque-
ra, 38 anos de vida! Deus 
abençoe sempre mais sua 
vida e seu serviço entre nós 
da Diocese de Santos.

Além disso tivemos no 

dos Padres Vicentinos P. 
Gerard e P. Luis Hernando, 
da comunidade de Apareci-
da, para reunião com os P. 
Francisco Salamanca e P. 
Luis Alfonso.

Dom Jacyr Francisco Braido esteve conosco no Semi-
nário, dia 20 de junho, para nos entregar o novo docu-
mento da CNBB n° 100, Comunidade de Comunidades: 
uma nova Paróquia.

Dom Jacyr falou-nos sobre a “conversão pastoral da 
paróquia” apresentada no Documento e, em seguida,  
celebrou missa junto a todos os seminaristas. 

O encontro terminou com a reunião com o Conselho 
dos Formadores do Seminário, avaliando o 1° semestre 
de 2014. 

Nossa gratidão mais uma vez a todos os que colabo-
ram conosco, também através dos carnês de ajuda ao 
Seminário São José. Convidamos também para a próxima 
Missa em favor dos Amigos do Seminário São José no mês 
de Agosto, dia 02, sábado, às 10h. Convidamos também 
os representantes das Equipes Vocacionais das Paróquias 
ou interessados em criar uma Equipe de apoio e animação 
vocacional nas paróquias para estarem presentes. Vamos 
rezar e trabalhar juntos pelas vocações em nossa querida 
Diocese de Santos!

No dia 16 de ju-
nho houve mutirão de 
pintura pelos semina-

da Teologia na Casa 
da Teologia em São 

Paulo. Momento bom 
de convivência e traba-
lho. Juntos somos mais.

Visita de Dom Jacyr Braido

Aniversário de Pe. Luis

2

1

3

4
5

6

Chico Surian
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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

Anunciadores de Jesus e seu Reino
Ao desenvolvermos a 

missão evangelizadora, 
temos certeza que nossa 
proposta tem um valor 
fundamental para a vida 
de qualquer homem e 
mulher e por isso nos de-
dicamos em anunciar essa 
verdade a cada vez mais 
pessoas que ainda não a 
conhecem.

De fato conhecer e aco-
lher Jesus e o seu anún-
cio do Reino é o que de 
melhor pode acontecer 
na vida de alguém. Jesus 
é o único que nos traz a 
salvação e, justamente 
por isso, nos propõe um 
caminho de comunhão 
com todos os seus irmãos 
e irmãs como sinal de uma 
verdadeira adesão a Deus 
e seu projeto de amor.

Tal dimensão comu-
nitária do anúncio evan-
gelizador nunca pode ser 
esquecida. É necessário 
anunciar Jesus deixan-
do claro que só se torna 
seu discípulo quem aceita 
exercer o discipulado mis-
sionário junto com todos 
os que já fizeram essa 
opção de vida. Precisamos 
reconhecer que são muitos 
os que preferiram deixar 
de lado privilégios e lucros 
materiais para aderir à 
proposta de serviço, do-
ação e partilha, próprias 

de fazer o Reino dos Céus 
começar a acontecer aqui 
neste mundo. São pessoas 
que entenderam que para 
conseguir possuir o tesou-
ro, era necessário comprar 
o terreno todo no qual ele 
estava escondido...

Esse é um dos grandes 
desafios da catequese 
levar a pessoa a uma 
participação efetiva na 
Comunidade como sinal 
de verdadeira adesão ao 
projeto do Reino anun-
ciado e iniciado por Je-
sus. Em todo o caso, uma 
tentação que temos que 
superar é a de querer de-
cidir quem será capaz ou 
não de aderir a essa pro-
posta como se coubesse 
a nós tal decisão. Nossa 
missão é a de anunciar 

com uma convicção capaz 
de convencer quem nos 
ouve. A decisão de aco-
lher ou não tal proposta 
será sempre da pessoa. 
Mesmo sabendo que en-
tre os que dizem aceitar, 
encontram-se, também, 
os que buscam somente 
benefícios egoístas, na 
realidade não temos ca-
pacidade para distinguir 
quem é sincero de quem 
está somente querendo se 
mostrar.

Com muita sabedoria 
o Papa Francisco assim 
se expressa na Evangelii 
Gaudium: “Mais do que 
como peritos em diag-
nósticos apocalípticos ou 
juízes sombrios que se 
comprazem em detectar 
qualquer perigo ou desvio, 
é bom que nos possam ver 
como mensageiros alegres 
de propostas altas, guar-
diões do bem e da beleza 
que resplandecem numa 
vida fiel ao Evangelho” 
(EG 168).

Portanto, quanto mais 
vivermos com autenticida-
de nossa adesão a Jesus e 
ao seu projeto do Reino, 
melhor o anunciaremos e 
contribuiremos para que 
mais pessoas, na própria 
Comunidade tenham co-
ragem de tomar com mais 
seriedade sua decisão de 
vida pelo único tesouro 
que vale a pena.

Aprofundamento a 
partir da Palavra de 
Deus: No 17º Domingo 
do Tempo Comum a litur-
gia nos propõe o seguinte 
texto bíblico: Mt 13,44-52. 
Convido você a lê-lo com 
calma, prestar atenção e 
responder: Sabendo que o 
tesouro é Jesus e o terreno 
é a Igreja, como entender 
essa parábola? Sabendo 
que a rede cheia de peixes 
é a Igreja e os peixes são os 
que dela participam, como 
entender essa parábola? 
Jesus é a grande novidade 
para nossa vida, por isso 
toda nossa experiência 
passada deve ser jogada 
fora? O que tudo isso tem 
a ver com nossa missão 
evangelizadora?

AGENDA
Retiro de Catequistas 2014, que será realizado 

em cada cidade da Diocese:
- 02 de Agosto = São Vicente às 14h na Paróquia 

Cristo Rei;
- 16 de Agosto = Bertioga às 14h na Riviera;
- 30 de Agosto = Itanhaém e Peruíbe, às 14h na 

Igreja São Bento - Gaivota;
- 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

Aparecida/SV realiza missão 
em S. Sebastião

Um grupo de 30 agentes 
de pastoral da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, de S. Vicen-
te, estará realizando a Missão 
Popular na paróquia  S. José, 
em S. Sebastião, Diocese de Ca-
raguatatuba, de 8 a 12 de julho.

Os missionários de S. 
Vicente terão o reforço de 
agentes da paróquia S. José  
e de um grupo da Legião de 
Maria de S. Paulo, e durante 
a Missão terão diversas ati-
vidades conjuntas: visitas 
às famílias, momento de es-
piritualidade e partilha das 
experiências, celebração da 
Santa Missa e as refeições. 
“Estamos atendendo ao 
pedido do Santo Padre ao 
convocar toda a Igreja para 
“sair”, para irmos ao encon-

tro dos que estão distante, 
conhecer suas necessidades, 
mas também conhecer o 
jeito de Deus agir em outras 
realidades”, explica o páro-
co, Pe. Elmiran Ferreira.

Padre Elmiran explica 
ainda que “a missão não é 
tarefa para alguns cristãos. 
é tarefa de todos, a partir 
do nosso Batismo. Temos 
de sair do conforto da nos-
sa realidade e aprender de 
outros também. É fazer 
como Jesus fazia, não se 
acomodava nunca. E é por 
ele que devemos fazer a 
nossa parte”.

A Paróquia S. José está 
situada no bairro Topolân-
dia, com cerca de 10 mil 
habitantes.

Encerrando o mês de 
Maio,  nos reunimos no Cen-
tro de Espiritualidade Ina-
ciana -CEIA para um dia de 
silêncio e oração com o tema  
'MARIA, MULHER DE FÉ".

Normalmente, o ser hu-
mano se afasta do mistério 
da Criação, do grande mis-
tério da vida e da morte, da 

perde o melhor da festa, ou 
seja, passa pela vida como 

CEIA promove Dia de Retiro no encerramento do Mês Mariano

um turista, devorador de qui-
lômetros, de olho no mapa, 
sem olhar para a paisagem.

Ter fé é encarar de frente 
o “mistério”, e se encantar 
com ele...

A Fé é um “encantamento” 

poucos se manifesta a quem 
decide acolhê-lo com amor. 
E esta manifestação se realiza 
nas coisas simples da vida.

Fé e encantamento an-
dam sempre juntas.

A Fé provoca questiona-
mentos, perguntas, apresen-
ta pistas, convida a uma am-

mergulho no mais íntimo de 
cada um de nós, para que, 
através de nossas experiên-
cias, encontremos nossas 
próprias respostas.

A experiência bíblica de 
Deus se caracteriza por uma 
constante purificação e por 
uma atitude de busca. A Bíblia 
nos apresenta a experiência 
de um povo que sente sede 
de Deus, busca a sua face, é 
peregrino, acredita, se revolta, 
fabrica ídolos... mas no trajeto 
de sua caminhada experimen-
ta que Deus é o Deus da Vida, 
da Alegria, da Festa...

A Fé é, pois, caminha-
da, movimento de abertura 
para o Pai, admirando-se e 
encantando-se com as novas 
descobertas e com os “misté-
rios” que encontra dentro da 
pessoa e ao seu redor.

Fé é viver em “terra de 
andanças”, “saber armar a 

tenda”... sair do que é nosso, 
da segurança, da comodida-
de, do que é conhecido... É 
“entrar” numa “terra nova”, 
num mundo (interior e ex-
terior) que se abrirá diante 
de nós na medida de nossa 
resposta.

Na Fé aprendemos a olhar 
para dentro de nós; aprende-
mos, então, a olhar a realidade 
exterior de uma maneira nova. 
Não apenas em nosso ínti-
mo, mas também no exterior 
descobrimos a essência das 
coisas, o mistério da criação...

O segredo íntimo e último 
resume-se numa palavra: 
Deus. E Maria, mãe de Je-
sus, Virgem de Nazaré, a 
Senhora do silêncio e do Sim, 
mais do que ninguém, nos 
ensina e nos inspira: “Eis a 
serva do Senhor. Faça-se em 
mim segundo a tua Palavra” 
(Lc 1,38). “Bem-aventurada 
aquela que acreditou”.

Obrigada Senhor por esse 
dia em que pudemos alimen-
tar nossa Fé.

(Vicentina Balestero/
CEIA).

A Associação Eduardo 
Furkini, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de San-
tos, realiza mais uma Ação do 
Coração, no dia 2 de agosto, 
na Praça Mauá. O lançamen-
to da terceira edição da Ação 
do Coração foi realizado no 
dia 19 de março no Teatro 
Coliseu, com o tema 'Famí-
lia, Coração da Sociedade', 
e homenagens ao inspirador 
do evento, Eduardo Furkini, 
falecido em 2011 e irmão 
do organizador Alexandre 
Camilo.

 O início da campanha 
foi antecipado em função 
da Copa do Mundo, mas o 
dia principal da ação, com 
a distribuição dos corações 
na praça Mauá, permanece 
sendo 2 de agosto. Este ano, 
além dos corações feitos 
pelas entidades e distribui-
dos na Praça Mauá, a Ação 
está também arrecadando 
alimentos e brinquedos para 
o Fundo Social de Solidarie-
dade e a região do Vale do 
Ribeira. As roupas e os ali-
mentos serão entregues dia 

“Família, Coração da Sociedade” é tema da Ação do Coração 2014
15 de agosto às 9h30 no Fun-
do Social de Solidariedade de 
Santos, a água e o leite serão 
entregues dia 24 de agosto, 
no Sertão do Alto Pajeú, no 
estado de Pernambuco.

 Durante todo o mês de 
junho foram realizadas as 

-
ções e grupos interessados 
em participar do projeto. No 
dia  14, a equipe da Ação do 
Coração esteve no Museu de 
Arte Sacra de Santos onde re-

com as crianças da catequese 
da Paróquia N. Sra. da As-
sunção do Morro S. Bento. 

E no dia 24, Alexandre 
Camilo esteve visitando Dom 
Jacyr Francisco Braido, Bis-
po Diocesano de Santos, para 
apresentar a Ação deste ano 
e pedir o apoio da Diocese. 
“Com certeza, queremos que 
nossas paróquias e comu-
nidades se  envolvam com 
esta proposta, já que, para 
nós, também, a família é, de 
fato, o coração da sociedade”, 
avalia Dom Jacyr. “Nossas 
paróquias estarão de portas 

abertas para colaborar”.
 "É uma alegria recomeçar 

a campanha que tem a mis-
são de fazer com que as pes-
soas acreditem mais umas 
nas outras. O tema deste ano 
é para unir os familiares a 
doar amor, que não precisa 
de economia. Quanto mais se 
doa, mais se recebe, e Santos 
dá esse exemplo lindo", disse 
Camilo.

Interessados em parti-
cipar da Ação do Coração 
podem ligar para o celular 
98819-0255 ou acessar o site 
www.eduardofurkini.org.br. 
Em 2013, a ação reuniu 25 
mil pessoas na praça Mauá e 
arrecadou 100 mil corações. 
O Dia da Ação do Coração faz 

município, por meio da lei 
2.884 de 19/12/2012.

Ação do Coração com crianças no Museu de Arte Sacra

MASS

 
Venham participar do Grupo de Oração Divina Provi-

dência em Santos!!!

de oração para crianças de 3 a 12 anos )

Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30. 
Rua Xavier Pinheiro, 208 - Vila Mathias - Próximo ao 

Colégio Gota de Leite (Avenida Conselheiro Nébias).
Contatos: (13) 3349-1954 (a partir das 14h) -
pantokrator.sts@pantokrator.org.br

GRUPO DE ORAÇÃO na 
Comunidade Católica 

Pantokrator

Entre os dias 19 e 22 de 
junho, a Juventude Estig-
matina da Província de Santa 
Cruz (que abrange as regiões 
sul e sudeste do Brasil) re-
alizou a Missão Jovem na 
cidade de Guarapuava, no 
Paraná. Mais de 200 jovens 
participaram, entre eles um 
grupo de 50 jovens da paró-
quia Santo Antônio de Praia 
Grande, a única paróquia 
da Diocese de Santos onde 
está presente o carisma da 
Congregação dos Sagrados 
Estigmas. 

A missão tem como tema 
“uma canção de amor para 

o seu coração” e o objetivo 
principal é de que jovens pos-
sam evangelizar os jovens. 

Os missionários foram 
acolhidos pelas famílias da 
Paróquia Divino Espírito 
Santo em Guarapuava e saí-
ram para evangelizar nas ca-
sas previamente cadastradas. 
Além disso houve momentos 
de encontros, celebrações, 
partilha e evento culturais.

Os jovens de Praia Gran-
de estão preparando agora 
uma missão para outubro que 
acontece na nossa Diocese. 

(Colaboração: Jackelline 
Silva/Santo Antonio-PG).

Juventude Estigmatina em missão

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

PSICOLOGIA PASTORAL

Xô, tristeza!

Celebrar os santos tendo em vista o projeto de Jesus

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 ambivalência, 
a oscilação entre um indiví-
duo e o povo. 

Quando comentários, se-
jam eles cristãos 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 entre Jesus e os 
seus discípulos, o “Filho do 
homem” e o povo dos santos 
do Altíssimo. No lugar de es-
tarem em oposição, são dois 

tam 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-

-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 sofrimento 

gura do Messias, revela assim 
seu segredo. Este sofrimento 
inexplicável e insuportável de 
Israel, o Cristo ele mesmo é 

receber esse segredo como 
uma bênção.

Mistério incompreensível 

Há uma tristeza autêntica, 
como a que sentia e descrevia 
aquele rapaz. Às vésperas de 
Corpus Christi, o pessoal da 
paróquia havia trabalhado o 
dia inteiro preparando enor-
me tapete de areia e materiais 
coloridos, por onde haveria de 
passar a procissão do Santíssimo 
Sacramento. 

À noite, despencou uma chuva 
forte e persistente que acabou 
desmanchando toda aquela tra-
balheira. Semelhante sensação 
sente quem perdeu um ente que-
rido, quem por poucos minutos 
e por causa da condução chegou 
atrasado ao portão fechado da 
escola em que deveria prestar o 
Exame Vestibular, quem bateu 
em muitas portas e não conseguiu 
o suspirado emprego, quem se viu 
inútil na batalha contra a morte 
de um parente querido, e assim 
por diante. 

O que é comum em todos 
esses fatos e em muitos outros 
é a constatação de uma perda. 
Perda real, é bom notar, porque 
há coisas que até valeu a pena 
perdermos, pois não tinham ver-
dadeiro valor. É o caso de tantas 
pequenas frustrações, como a de 
quem viu tombar e derramar-se 
aquele copo a mais de cerveja, ou 
o desencontro inesperado com o 
garoto ou a garota de programa, 
ou a interrupção do “negócio” 
escuso que estava prestes a fe-
char com negociante de moral 
duvidosa.

teza autêntica? Ela é intensa e 
sentida, mas tem curta duração. 
Não tira a paz profunda do co-
ração, não desmorona a pessoa, 
não a torna um trapo vivo, não 
deixa que se perca o sentido da 
vida. A falsa tristeza chama-
-se depressão. Leva a pessoa a 
sentir-se abandonada, inútil, 
desesperada, sem rumo, sem 
sentido. Não só ela, mas tudo o 
mais no mundo lhe parece um 
grande engano, a vida se lhe 
assemelha a uma brincadeira de 
mau gosto, a uma peça pregada 
por um poder misterioso contra 
o qual não há condições de lutar.

Porém, depois de tudo isso, 

que é que Deus pensa a respei-
to, que dicas nos oferece para 
permanecermos no equilíbrio 
da verdadeira tristeza? Aqui vão 
apenas três, entre muitas outras 

sábio alegra o pai, o filho in-
sensato entristece a mãe” (Prov 
10,1). Jesus disse aos discípulos 
adormecidos de tristeza no Hor-
to das Oliveiras: “Por que estais 
dormindo? Levantai-vos e orai, 
para que não entreis em tenta-
ção!” E nas vésperas da Paixão 
e anunciando a Ressurreição: 
“Vós vos entristecereis, mas a 
vossa tristeza se transformará 
em alegria” (Jo 16,20).

O Papa Francisco iniciava 
sua Exortação “Evangelii Gau-
dium” com estas palavras: “A 
ALEGRIA DO EVANGELHO 
enche o coração e a vida inteira 
daqueles que se encontram com 
Jesus. Quantos se deixam salvar 
por Ele são libertados do pecado, 
da tristeza, do vazio interior, do 
isolamento. Com Jesus Cristo, 
renasce sem cessar a alegria. 
Quero, com esta Exortação, diri-

os convidar para uma nova etapa 
evangelizadora marcada por esta 
alegria e indicar caminhos para o 
percurso da Igreja nos próximos 
anos... O grande risco do mundo 
atual, com sua múltipla e avassa-
ladora oferta de consumo, é uma 
tristeza individualista que brota 
do coração comodista e mesqui-
nho, da busca desordenada de 

ciência isolada. Quando a vida 
interior se fecha nos próprios 
interesses, deixa de haver espaço 
para os outros, já não entram os 
pobres, já não se ouve a voz de 
Deus, já não se goza da doce ale-
gria do seu amor, nem fervilha o 
entusiasmo de fazer o bem. Este 
é um risco, certo e permanente, 
que correm também os crentes. 
Muitos caem nele, transforman-
do-se em pessoas ressentidas, 
queixosas, sem vida. Esta não 
é a escolha duma vida digna e 
plena, este não é o desígnio que 
Deus tem para nós, esta não é 
a vida no Espírito que jorra do 
coração de Cristo ressuscitado.”

Conexão Santos-Israel

(Pe. Fernando Gross, 

Reitor Seminário Diocesano S. José)

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 com-
preensão intelectual. Não 
é um problema de incom-
preensão que deveria ser 
mais explicada ou então mais 
discutida. Sua inteligência é 
uma graça, a graça própria do 
Cristo. E de repente, receber 
o valor do sofrimento de 
Israel, valor que permanece 
ainda obscuro, ainda que se 

Os pagãos tiveram a gra-
ça de entrar nesta obra de 
libertação. Eles partilham a 
missão do Messias. Poderí-
amos continuar a enumerar 

da graça às quais temos aces-
so “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 pri-
meiros, 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).

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

São Tiago Apóstolo - Pa-

róquia São Tiago Apóstolo 

– Santos

18 a 26/7- 19h30- Novena de São 
Tiago Apóstolo.

27/7- Festa de São Tiago Apóstolo.
18h- Procissão e em seguida Missa 
Campal em frente a paróquia.
Haverá quermesse durante toda 
a festa.

END.: RUA ITANHAÉM, 274, CHICO DE 
PAULA. TEL.: 3296-1755.

Festa em honra a S. Tiago 

na Catedral de Santos

27/7- 11h - Missa em Louvor a São 
Thiago.

END.: PRAÇA PATRIARCA JOSÉ BONIFÁCIO, 
S/Nº. CENTRO. TEL.: 3224-1593.

Festa em honra a Nos-
sa Senhora do Carmo
Convento Nossa Senhora do 

Carmo - Santos

7 a 27/7- Vintena de Nossa Senhora 
do Carmo. Horários das Missas:

2ª a 6ª- feira - 7h30; 12h30; 18h. 
Sábados: 7h30; 17h. Domingo: 8h; 
11h; 18h. Feriados: 18h.

16/7- Dia de Nossa Senhora do 
Carmo. 
Missas: 7h30; 9h; 12h30, 15h.

18h- Missa, procissão e coroação de 
Nossa Senhora.

END.: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 16, 
CENTRO. TEL.: 3234-5566.

Paróquia Nossa Senhor do 

Carmo- Santos

16/7- 19h30- Missa festiva com 
imposição do escapulário.

END.: R. DR. EGYDIO MARTINS, 182. 
PONTA DA PRAIA. TEL.: 3261-2793

N. SRA. DO CARMO S. CAMILO LÉLLIS S. CRISTÓVÃO

Festa em honra a São Ben-

to - Igreja N. Senhora da 

Assunção

8, 9 e 10/7- Tríduo de São Bento. 
18h30 - Oração do Terço e às 19h, 
Missa.

11/7- Festa de São Bento - 19h- 
Procissão descendo as escadarias 
em direção ao Museu de Arte Sacra 
de Santos.
19h30- Missa no Museu de Arte 
Sacra de Santos.

END.: LARGO DO SÃO BENTO, S/Nº, MORRO 
DO SÃO BENTO. TEL.: 3235-1277.

Festa de São Cristóvão - Pa-

róquia Santa Rosa de Lima 

- Guarujá

27/7- Festa de São Cristóvão. 17h- 
Procissão com os automóveis. 
18h- Missa Festiva.

END.: AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL, 
297. SANTA ROSA. TEL.: 3358-1920.

Par. S. João Batista - Peruíbe

Dia 27 - 16h, Carreata de São Cris-
tóvão, saindo da Comunidade N. 
Sra. Rainha da Paz, bairro Ribamar, 
terminando na Praça da Matriz com 
Bênção dos Veículos e Motoristas.

Festa de São Camilo de 

Lélis - Igreja Santa Cruz - 

Santos

Festa e celebração dos 400 

anos da morte de São Ca-

milo.

4 a 12/7- 18h30- Missa e Novena 
de São Camilo.

11/7- 18h30- Confissão Comunitária, 
Missa e Novena.

13/7- 7h30 e 9h30- Missas festivas.
18h30- Missa festiva celebrada pelo 
Bispo Diocesano D. Jacyr Francisco 
Braido. Após a Missa, procissão 
luminosa.

14/7- Festa de São Camilo de Lélis
7h30; 15h; 18h30- Missas Festivas.

END.: AV. SENADOR FEIJÓ, 444, VILA 
MATHIAS. TEL.: 3232-9410.

Festa de São Camilo de 

Lélis - Par. Cristo Rei - SV

Tríduo em honra a São Cami-

lo de Lélis

11/7- 20h- Paróquia Cristo Rei

12/7- 17h- Capela Nossa Senhora 
das Dores.

13/7- 18h30- Paróquia Cristo Rei.

14/7- 20h0 Missa Festiva em honra 
a São Camilo.

END.: RUA AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS, 
829, JD PARAÍSO. TEL.: 3561-2271.

Festa em honra a São Luís 

IX - Padroeiro da Ordem 

Franciscana Secular -

 Basílica do Embaré 

25/8- 19h30- Missa Solene em cele-
bração aos 800 anos do nascimento 
de São Luís IX, rei da França e padro-
eiro mundial da Ordem Franciscana 
Secular. 

END.: AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 32, 
EMBARÉ. TEL.: 3227-5977. 

Santos
Catedral 

5/7- 9h- Missa em Ação de 
Graças pelos 90 anos da 

Diocese de Santos. 
25/7- 20h- 24ª Festa da 

Tainha, em prol das obras 
da Catedral. 

Local: Clube Associação 
Atlética Portuários de San-
tosem prol das Obras da 
Catedral. 

Convites à venda na secre-
taria da Catedral de Santos. 
Informações: 3224-1593.

Convento do Carmo
27/7- 18h- Missa Solene 

em hora ao Beato Frei Tito 
Brandsma.

São Benedito
27/7- 20h- Noite da Tai-

nha. Convites e informações: 
3231-4071.

Santa Edwiges
26/7- 15h- Bingo bene-

31/7- 20h- Adoração ao 
Santíssimo e Missa das fa-
mílias.

Sagrada Família
19/7- 20h- Festa da Tai-

2 pessoas. 

de julho, após a missa, haverá 
quermesse.

Nossa Senhora do Carmo
13/7- 9h- Missa em co-

memoração aos 49 anos de 
ordenação sacerdotal do 
Padre Javier Mateo Arana.

Santa Margarida Maria
12/7- 20h- Noite Nordes-

Agenda de eventos nas paróquias no mês de julho

Jesus Crucificado
19/7- 20h- Noite do Caldo 

Sagrado Coração de Jesus

mana de julho, acontece na 
paróquia, a partir das 19h, a 
quermesse. 

Nossa S. dos Navegantes
25/7- 19h30- Adoração ao 

Santíssimo.

Nossa S. do Rosário de 

Pompéia
12/7- Caldo Verde Bom 

Pastor.
19/7- Jantar da Toca de 

Assis.
Informações: 3251-7191

São Jorge Mártir
4, 5 e 6/7- 20h- Quermes-

se Julina.

São Tiago Apóstolo
19, 20 e 26, 27/7 – Após as 

Missas do Final de Semana, 
a paróquia convida todos a 
participarem da quermesse. 

São Vicente
São Vicente Mártir

4,5,6,11,12 e 13/7- Quer-
messe após as missas.

São José de Anchieta
25, 26 e 27/7- 1º módulo 

“Encontro de Vida”. 
Inscrições na secretaria: 

3406-2396.

Cristo Rei
20/7- 12h- Festa da Tai-

nha. Cardápio: Tainha, arroz, 
batata, vinagrete e farofa. Lo-
cal: Clube Recreativo Conti-

   Encontro de Mulheres de Peruíbe

Dias 1, 2 e 3 de agosto. Local: Matriz S. João Batista - Peru-
íbe. Inscrições abertas na secretaria. Pede-se colaboração 

Horários: dia 1º - Hora Santa e vigília de orações das 20 às 
21h30. Dia 2 - das 20 às 22h. Dia 3 - Missa às 8h. Encontro 
das 9 às 17h. Informações: (13) 3455-1491

Missa em favor 
dos Amigos do Se-
minário São José no 
mês de Agosto, 
dia 02, sábado, 
às 10h.

Venha celebrar 
conosco o dom da 
vocação sacerdotal e conhecer mais de perto a realidade 
dos nossos jovens seminaristas.

Missa no Seminário 
Diocesano

nental. (Av. Mota Lima, 487, 
Vila Cascatinha). Convites: 

Guarujá
Santa Rosa de Lima

6/7- 12h- Almoço Italia-

27/7- 12h- Almoço da 

Nossa Senhora das Graças
9/7 – Noite do Caldo Ver-

Tel.: 3352-1218.

Itanhaém
Nossa Senhora de Sion

Quermesse durante todo 
o mês de julho, após as mis-

Peruíbe
São José Operário

De 7 a 12 de julho, acon-
tece a “Semana Jovem” para 
a comunidade da paróquia 
São José Operário de Peru-
íbe. Durante esta semana, 
a partir das 19h30, haverá 
pregações com temas volta-
dos para a juventude. A idade 
mínima para participação é 
16 anos. Os encontros acon-
tecem na Capela Santíssimo 
Sacramento na Av. Tota, 80, 
Jardim dos Prados.

19/7- 20h- Festa Julina. 

Novena e Festa de N. Sra. 

do Carmo 

Novena a partir do dia 7 de 
julho, após a missa das 7 h.

Dia 16 - Missa festiva - 

(13) 3239-4052 - Carmelo 
S. José - Santos.

A Comissão de Animação Bíblico Catequética 
convida a todos da Paróquia N. Sra. das Graças-
-Guarujá para a Semana de Evangelizadores, 
aberta para todos que desejarem participar.

Os encontros acontecem de 7 a 10 de julho, às 
19h30, no Salão Paroquial - 
Rua Pe. Anchieta, 107. 
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Juventude Scalabriniana em VC
Fotos Chico Surian

Dia de confraternização entre os coroinhas
Pascom/Graças-VC

No domingo, 23 de junho, 
aconteceu na Comunidade 
N. S. Aparecida da Oswaldo 
Cruz (Par. N. Sra. das Gra-
ças/Vicente de Carvalho), a 
reunião mensal de coordena-
dores e assessores da Juven-
tude Scalabriniana (JUVES)
do Estado de São Paulo.

O encontro desse mês teve 
como objetivo iniciar os pre-
parativos para a missão vol-
tada para os migrantes que a 
Juventude Scalabriniana do 
Estado será convidada a fazer 
em novembro. Os assessores 
foram orientado a realizar 
nos grupos paroquiais en-
contros de formação para 
motivar os jovens no espírito 

Nossa Diocese, desde 
sua origem, foi marcada 
pela realidade  migratória, 
recebendo aqui povos de 
diversos continentes e tam-
bém migrantes internos, 
vindo de vários estados do 
País. Para celebrar esta re-
alidade - ainda presente na 
atualidade -, as paróquias 
N. S. da Graças (Guarujá/
Foto 1) e N. Sra. da Lapa 
(Cubatão) celebraram a 
Missa do Migrante no dia 
22 de junho.

Entre os dias 15 e 22 de 
junho, foi realizada a Semana 

Missa dos Migrantes em 

Cubatão e Guarujá
Nacional do Migrante, com o 
tema: ‘Migração e Liberda-
de’, e o lema: ‘Migrar é Direi-

A atividade aconteceu nesses 
dias em virtude da celebra-
ção do Dia do Migrante, no 
dia 19, e do Dia Mundial do 
Refugiado, no dia 20.

Segundo os dados mais 
recentes fornecidos pela Po-
lícia Federal, o Brasil abriga 
cerca de 940 mil imigrantes 
permanentes. No mundo, 
o número de migrantes é 
apontado como próximo 
aos 250 milhões. 

missionários e aprofundar o 
tema da missão.

A ideia de realizar esta 
missão partiu dos próprios 
jovens que participam da 
Juves. Todo ano, é feita um 
dia de confraternização entre 
os jovens, mas este anos eles 
manifestaram o desejo de 
fazer algo diferente e surgiu 
a idea da missão.

Além de preparar a missão, 
os assessores também com-
partilharam as experiências 
de como tem sido a vivência 
da Juves nas paróquias.

O próximo encontro está 
marcado para o dia 31 de 
agosto e acontece novamente 
em Vicente de Carvalho.

1

Celebra-
ções da Festa 
de S. Pedro e 

S. Paulo em 
Praia Grande 

(Padroeiro 
da Praia 

Grande/1), 
Cubatão (2) 
e Santos (3)

1

2

3

Comunidades prestam homenagens a S. Pedro e S. Paulo

Hora Santa pelo Clero marca solenidade do Sagrado Coração

Na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus (este ano 27 de junho), o Santo Padre convida os cristãos a rezarem pelos sacerdotes. 
Este ano o tema da mensagem do Santo Padre para a data foi a Misericórdia. 

e reúne o clero, bispo, religiosas e leigos das comunidades.

Fotos Chico Surian

Aproximando-se as celebra-
ções dos 90 anos de criação de 
nossa Diocese, no dia 4 de julho, 
o Senhor mostra a abundância 
de sua graça para com nossa 
Igreja Particular, através do be-
líssimo testemunho de meninos 
e meninas, rapazes e moças que, 
desde cedo, entregam suas vidas 
ao serviço do Povo de Deus no 
Ministério de Acólitos e Coroi-
nhas. Foi o que vimos em mais 
um Dia dos Coroinhas (DDC) 
de nossa Diocese, no dia 31 de 
maio, organizado pela Pastoral 
Vocacional Diocesana - Dioce-
se de Santos, com o apoio do 
Seminário Diocesano São José. 
O evento reuniu cerca de 500 
coroinhas de nossas paróquias 
no Liceu Santista, para confra-
ternizar e celebrar a graça deste 
Ministério.

O termo “coroinha” vem do 
latim e significa “menino do 
coro”. A origem deste termo vem 
da antiga celebração da missa, 
no ano de 313, onde parte do 
ritual era cantada em coro e, 
ocasionalmente, alguns dos me-
ninos do coro eram solicitados 
para auxiliar os padres no altar. 
Eles têm a função de ajudar na li-
turgia da Celebração Eucarística, 
tornando-a mais bonita e solene. 

Normalmente, são crianças 
e jovens entre 5 e 16 anos de 
idade, que auxiliam as Santas 
Celebrações, preparando o altar 

com seus vasos e livros sagrados.
Em 1994, o Papa João Paulo 

II autorizou que meninas tam-
bém servissem no altar. A carta 
Redemptionis Sacramentum 
prevê essa circunstância.

Antes da celebra-
ção da Santa Mis-
sa, presidida por 
pe. Luis Alfonso 
(Seminário Dio-
cesano), sessão 
de cinema e bate-
-papo


