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Tempo de celebrar a vida!
Facebook Reitoria do Amparo/Perpétuo Socorro

Como uma luz no fim do túnel, atravessando a noite escura deste tempo de 
pandemia, nossa população já começa a receber a vacina contra o Corona-
vírus. Nessa celebração da vida, graças aos avanços da ciência, é motivo de 
grande alegria a vacinação de nossos queridos Padre Júlio Lopes Llarena, 84 
anos (Reitoria Nossa Senhora do Amparo), e de Ir. Sueli, 92 anos (Religiosa 
de Maria Imaculada, que trabalha na Área Continental de S. Vicente). 
Que este benefício possa chegar o quanto antes a toda a população e que 
possamos, como humanidade, recuperar o sentido da coexistência digna, da 
solidariedade, do cuidado da vida - de todas as formas de vida - para viver 

aquele sonho da fraternidade universal como nos pede o Papa Francisco, 
na sua encíclica Fratelli Tutti (Todos irmãos). Esse é também o convite que a 
Campanha da Fraternidade Ecumênica nos faz, como gesto de caridade, para 
este tempo da Quaresma: que sejamos capazes de dialogar e de promover a 
cultura da paz, base  para uma convivência harmoniosa, capaz de construir 
a unidade na diversidade. Acompanhe a programação da Semana Santa 
(iniciando no dia 28/3, com o Domingo de Ramos) nas mídias sociais das 
paróquias e da diocese: facebook/diocesedesantos; www.diocesedesantos.
com.br/catedral diocesesana de santos
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Viagem Apostólica do Papa ao Iraque

A brutalidade dos fatos, com 
centenas de mortos na conta-
minação galopante do Corona 
Vírus, acordou a quase totali-
dade da população para a pos-
sibilidade iminente de sermos 
também vítimas desse flagelo. 
Afinal, morrermos assim, sem 
mais, não é brincadeira, não 
estava em nossos planos. 

Fomos forçados a PARAR, 
estávamos vivendo levados por 
uma enxurrada de distrações, 
nem sempre tão importantes. 
O perigo, agora evidente com 
tanta gente morrendo, fez-nos 
TOMAR CONSCIÊNCIA da gra-
vidade da situação. Isso, enfim, 
pode acontecer comigo, com 
minha família, pode interrom-
per meus sonhos e acabar com 
tudo que colocávamos como as 
coisas mais importantes e que 
vinham praticamente sendo O 
SENTIDO DE NOSSA VIDA.

Os destaques em “maiúscu-
las” acima são uma chamada 
geral para a humanidade. Es-
tamos descobrindo que Deus 
precisa ser levado a sério. Ele 
está e sempre esteve presente 
na vida de cada um, mas estáva-
mos todos distraídos com tantas 
ocupações. Dávamos exagerado 
valor a objetos sem importância 
e até a pessoas, embora reco-
nhecendo que de fato precisa-
mos de comer, vestir, cuidar da 
saúde, sobreviver.

Nossos olhos arrogantes es-
tavam voltados apenas para nós 
mesmos, para o círculo muito 
restrito de nossos interesses 
pessoais. Mesmo nós cristãos, ra-
ramente parávamos para erguer 
o olhar para o Senhor da vida, 
como se Ele não estivesse aqui, 
presente, como se não precisásse-
mos de sua constante Providência 
para continuarmos vivos.

Um vírus microscópico nos fez 
estacar em nossa corrida louca, 
envolvidos por vezes por coisas 
nem sempre tão necessárias. 
Fez-nos tomar consciência, como 
ocorreu com Marta de Betânia, 
a quem Jesus mostrou: Marta, 
Marta, tu te inquietas e te agitas 
por muitas coisas; no entanto, 
pouca coisa é necessária, até mes-
mo uma só. Maria, com efeito, 
escolheu a melhor parte, que não 
lhe será tirada” (Lc 10,42). 

O Deus misericordioso é o 
sentido da vida. Nada é mais 
importante que realizarmos, em 
nós, cristãos, e a nossa volta, seu 
projeto de amor, justiça e paz. 
Deus não tira férias nem dorme. 
Podemos estar mais atentos a 
sua presença amorosa e retri-
buir-lhe com amor generoso. 
Ele merece ser levado a sério. E 
nós precisamos estar a postos, 
cheios de gratidão, porque fo-
mos escolhidos para sermos ir-
mãos, para viver a fraternidade.
Milton Paulo de Lacerda-Pelo CODILEI

Manuel Cubías – Vatican News
Questionado sobre a visita do 

Papa Francisco, em viagem apostó-
lica que começa na sexta-feira, 5 de 
março, Pe. Naim Shoshandy disse 
que "o povo do Iraque lhe dará uma 
calorosa acolhida, porque estará 
realizado um sonho tão esperado 
por pelo menos 20 anos. O povo 
está feliz e entusiasmado. Estão es-
perando o Papa de braços abertos, 
não apenas os cristãos, mas também 
as pessoas de outras religiões. Todas 
as medidas de segurança possíveis 
estão sendo tomadas porque é a 
primeira vez que um Papa visita o 
Iraque: a terra de nosso pai, Abraão, 
e a terra do profeta Jonas", disse 
ainda Pe. Naim.

A visita de Francisco assume 
um significado especial, salientou 
o padre iraquiano, porque "o San-
to Padre tem um lugar especial 
no coração dos cristãos, na Igreja 
Oriental. O Papa está vindo para o 
Iraque e para o Oriente Médio. Isso 
significa que virá visitar os cristãos 
e povos que vivem em estado de 
dúvida e de medo e que passaram 

O Papa Francisco fará sua 33ª Via-
gem Apostólica fora da Itália, e a primei-
ra pós-pandemia: de 5 a 8 de março o 
Pontífice irá ao Iraque. Na sexta-feira, 
dia 5, o Santo Padre parte de Roma 
rumo a Bagdá. Ao chegar à capital, está 
prevista a Cerimônia de Acolhida Oficial 
no Aeroporto da cidade e o encontro 
com o primeiro-ministro. Em seguida, 
o Papa tem dois encontros oficiais no 
Palácio Presidencial de Bagdá: um com 
o Presidente da República e outro com 
autoridades, sociedade civil e o corpo 
diplomático. No mesmo dia, na parte 
da tarde, Francisco encontra os bis-
pos, sacerdotes, religiosos e religiosas, 
seminaristas e catequistas na Catedral 
Sírio-Católica de “Nossa Senhora da 
Salvação”.

No sábado, dia 6 na parte da manhã, 
o Papa parte de avião para Najaf, onde 
encontra o Grão-Aiatolá Sayyd Ali Al-
-Husaymi Al-Sistani. Em seguida, segue 
viagem de avião para Nassiriya, onde 
participa, na Planície de Ur, de encontro 
Interreligioso, no qual está previsto o 
discurso do Santo Padre. Logo depois 
retorna de avião para Bagdá.

Na tarde de sábado o Papa celebra a 
Santa Missa na Catedral caldeia de São 
José, em Bagdá.

A programa para domingo, dia 7, ini-
cia com a viagem a Erbil. Na região au-
tônoma do Curdistão Iraquiano o Papa 
encontra autoridades civis e religiosas 
no aeroporto local. Em seguida, de heli-
cóptero, vai a Mosul.  Na Praça da igreja 
o Papa faz uma Oração de Sufrágio pelas 
vítimas da guerra. A próxima etapa da 
manhã de domingo é Qaraqosh, onde 
encontra a comunidade na igreja da 
Imaculada Conceição, faz um discurso 
aos presentes e reza o Angelus.

Na parte da tarde, de helicóptero, 
dirige-se a Erbil no Estádio Franso 
Hariri para celebrar a Missa. Depois 
da celebração, o Papa retorna a Bagdá.

No último dia da sua visita, na manhã 
de segunda-feira, dia 8,  Francisco participa 
da cerimônia de despedida no Aeroporto de 
Bagdá e em seguida volta a Roma.
Lema e logotipo da viagem

"Sois todos irmãos". Este é o lema - 
extraído do Evangelho de Mateus - da 
visita de Francisco ao Iraque, cujo logo-

tipo mostra o Papa no gesto de saudação 
ao país, representado no mapa e por seus 
símbolos, a palmeira e os rios Tigre e Eu-
frates. O logotipo também mostra uma 
pomba branca, em seu bico um ramo de 
oliveira, símbolo de paz, voando sobre as 
bandeiras da Santa Sé e da República do 
Iraque. Acima da imagem está o lema da 
visita em árabe, curdo e caldeu. (fonte: 
https://www.vaticannews.va/pt/papa/
news/2021-02/viagem-apostolica-iraque-
-programa-marco-2021.html)

Encontro entre religiões: Papa Francisco leva mensagem de fraternidade ao Iraque
por momentos difíceis por causa das 
guerras. Agora, eles receberão o seu 
apoio e incentivo".

"O Papa vai trazer consigo a 
esperança de melhorar a liberdade 
religiosa no país", disse o sacerdote, 
que acrescentou: "Esta visita é uma 
peregrinação na qual encontramos 
uma mensagem de irmandade e 
fraternidade. Encontramos isso 
na última carta, Fratelli tutti, que 
tem um significado não só para os 
cristãos, mas para todas as pessoas 
nestes países. Parar com as guerras, 
com as dificuldades e com a morte. 
Devemos gerar paz, confiança, es-
tabilidade e solidariedade humana. 
Esperamos muito do Santo Padre. 
Esta visita será um momento pode-
roso para que ele revele a verdade. 
Para mim, é um ato muito corajoso 
que dá esperança, especialmente 
nestes tempos difíceis que todos 
estamos vivendo”.

A visita também será um encon-
tro entre religiões, disse Pe. Naim, 
porque o Papa vai viajar à cidade 
de Najaf, ao sul da capital, Bagdá, 
para se encontrar com Grão Aiatolá 

Ali al Sistani, a máxima autoridade 
muçulmana xiita do país. É impor-
tante lembrar que cerca de 75% dos 
muçulmanos iraquianos são xiitas: 
"Será uma oportunidade de esten-
der a mensagem da Fratelli tutti 
nesta parte do mundo muçulmano, 
porque às vezes pensamos que o 
Papa Francisco é somente para os 
cristãos, mas o Papa é para o mundo 
inteiro, para todas as pessoas, por-
que somos todos irmãos".

Pe. Naim lembra que o Iraque é 
"um país que está em guerra há mui-
tos anos. A visita é considerada uma 
indicação da importância do Iraque 
em nível internacional, apesar de 
tudo que sofreu e continua sofrendo. 
Esta visita é uma etapa importante 
para conter o extremismo e aqueles 
que o apoiam. É como nos dar uma 
nova vida, nova coragem, vão em 
frente, não tenham medo, vamos 
todos juntos levantar este país no-
vamente, vão em frente, coragem".

(https://www.vaticannews.va/
pt/igreja/news/2021-03/papa-fran-
cisco-viagem-iraque-entrevista-sa-
cerdote-sirio-catolico)

Levando Deus a sério

Codilei - Conselho 
Diocesano de Leigos

Vatican midia
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Palavra do Pastor

Dom Tarcísio Sca ra mussa,SDB 
 - 6º Bispo Diocesano de Santos 

desde 6/5/2015

Editorial

Desejo ardente de Cristo: 
“Que todos  sejam um”

A fraternidade e a unidade são va-
lores fundamentais da fé cristã, são a 
base da autêntica doutrina da Igreja 
que brota do Evangelho. Respon-
dendo aos fariseus, Jesus resume 
no amor a Deus e ao próximo “toda 
a Lei e os Profetas” (Cf. Mt 22,40). 

A emoção de Jesus na ceia de 
despedida foi marcante pelos gestos 
e palavras que escolheu como testa-
mento espiritual e critério para a vida 
de fé de seus discípulos. No centro de 
tudo está o amor e a unidade, que são 
os sinais de identidade do verdadeiro 
discípulo: “Dou-vos um novo man-
damento: amai-vos uns aos outros. 
Como eu vos tenho amado, assim 
também vós deveis amar-vos uns aos 
outros. Nisto todos conhecerão que 
sois meus discípulos, se vos amardes 
uns aos outros” (Jo 13,34-35).

Jesus conclui suas palavras com 
uma oração pela unidade de seus dis-
cípulos aí presentes e pelos futuros: 
“Não rogo somente por eles, mas tam-
bém por aqueles que por sua palavra 
hão de crer em mim. Para que todos 
sejam um, assim como tu, Pai, estás 
em mim e eu em ti, para que também 
eles estejam em nós e o mundo creia 
que tu me enviaste” (Jo 17,20-21).

Jesus tinha sido questionado com 
grande frequência pelos mestres da 
lei e líderes religiosos por colocar a 
Lei a serviço da pessoa, e não o con-
trário. Eles não toleravam ver Jesus 
curando em dia de sábado, acolhen-
do leprosos e pecadores, indo à casa 
e ceando com pessoas consideradas 
pecadoras, defendendo a mulher 
adúltera diante da multidão deci-
dida a apedrejá-la, dialogando, à 
beira de um poço, com uma mulher 
samaritana, curando a filha de uma 
mulher cananeia e o servo de um 

oficial romano. 
Um dia, ceando na casa de um 

fariseu, Jesus o questiona por seu 
apego à Lei, sendo insensível à prá-
tica do amor: “Dai antes em esmola 
o que possuís, e todas as coisas vos 
serão limpas”. E diante do questio-
namento de um doutor da Lei que 
ali estava, disse: “Ai de vós, doutores 
da Lei, que carregais os homens com 
pesos que não podem levar, mas vós 
mesmos nem sequer com um dedo 
vosso tocais os fardos”. Essas pes-
soas que pensavam e agiam assim, 
começaram a tramar contra Jesus, e 
o perseguiram até à morte.

A autêntica Tradição da Igreja 
sempre cultivou esses fundamen-
tos da fé, e sempre foi desafiada a 
defendê-los durante toda sua longa 
história, buscando a comunhão e a 
unidade, mas também sofrendo com 
incompreensões e até com cismas.

Essa busca de comunhão se torna 
um dos objetivos principais do Con-
cílio Vaticano II, chamado de Concí-
lio Ecumênico. Na Encíclica “A Igre-
ja vive da Eucaristia” (2003), São 
João Paulo II testemunha: “Quando 
se considera a Eucaristia como sa-
cramento da comunhão eclesial, há 
um tema que, pela sua importância, 
não pode ser transcurado: refiro-me 
à sua relação com o empenho ecu-
mênico. Todos devemos dar graças à 
Santíssima Trindade porque, nestas 
últimas décadas em todo o mundo, 
muitos fiéis foram contagiados pelo 
desejo ardente da unidade entre 
todos os cristãos. O Concílio Vati-
cano II, ao princípio do seu decreto 
sobre o ecumenismo, considera isto 
como um dom especial de Deus. Foi 
uma graça eficaz que fez caminhar 
pela senda ecumênica tanto a nós, 

filhos da Igreja Católica, como aos 
nossos irmãos das outras Igrejas e 
Comunidades eclesiais” (Ecclesia de 
Eucharistia, n. 43). 

O Magistério do Concílio Vaticano 
II está impregnado de ecumenismo. 
Além disso, fez um Decreto especí-
fico chamado “A Reintegração da 
Unidade” ressaltando os princípios 
católicos do Ecumenismo, a prática 
do Ecumenismo e a relação com as 
Comunidades Eclesiais separadas 
da Sé Apostólica. Fez também uma 
Declaração sobre as relações da Igreja 
com as religiões não-cristãs, chamada 
“Nossa Época”.

Nos últimos anos tem crescido 
manifestações de pessoas que se di-
zem católicas, mas que não aceitam 
o Concílio Ecumênico Vaticano II. 
Esta realidade levou o Papa Fran-
cisco a enfatizar, na audiência do 
último dia 31 de janeiro, que o Con-
cílio é magistério da Igreja, e afirmar 
categoricamente que ”quem não 
segue o Concílio não está na Igreja”.

São João Paulo II, em sua En-
cíclica “Para que todos sejam um” 
(1995), sobre o empenho ecumênico, 
afirma que “o diálogo não se articula 
exclusivamente à volta da doutrina, 
mas envolve toda a pessoa: é tam-

bém um diálogo de amor. O Concílio 
afirmou: ‘É mister que os católicos 
reconheçam com alegria e estimem 
os bens verdadeiramente cristãos, 
oriundos de um patrimônio comum, 
que se encontram nos irmãos de nós 
separados. É digno e salutar reconhe-
cer as riquezas de Cristo e as obras de 
virtude na vida dos outros que dão 
testemunho de Cristo, às vezes até à 
efusão do sangue. Deus é, com efeito, 
sempre admirável e digno de admi-
ração em suas obras’” (n. 47).

Acreditamos que o Espírito San-
to de Deus impele a Igreja para 
a prática do ecumenismo. Esta 
supõe conversão do coração, pois 
os anseios da unidade brotam da 
renovação da mente e do coração. 
O processo dessa conversão se faz 
com a oração pela unidade, pelo 
conhecimento mútuo dos irmãos, 
pelo ensino ecumênico como parte 
do tesouro doutrinal da Igreja, pelo 
diálogo que supõe clareza da fé da 
Igreja, com abertura para os outros, 
e pela colaboração com os irmãos de 
outras Confissões cristãs, de modo 
especial no campo social.  

No centro de tudo 
está o amor e a unidade, 

que são os sinais de 
identidade do verdadeiro 

discípulo: “Dou-vos um 
novo mandamento: amai-
vos uns aos outros. Como 

eu vos tenho amado, 
assim também vós deveis 
amar-vos uns aos outros. 
Nisto todos conhecerão 

que sois meus discípulos, 
se vos amardes uns aos 

outros” (Jo 13,34-35).

As feridas abertas no primeiro ano de pandemia
Em 11 de março de 2020, há um 

ano, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) decretava que o coronavirus 
(COVID-19) atingira status de pan-
demia. O mundo, e cada um de nós, 
iniciávamos uma caminhada por um 
túnel escuro, e não imaginávamos o 
que poderíamos encontrar pela frente. 
Algumas palavras entraram em nosso 
vocabulário:  Quarentena, Home office, 
trabalho virtual, aulas on-line e tantas 
outras invadiram nosso espaço reduzido 
entre quatro paredes de nossas casas. 

Inicialmente, fazíamos planos para tudo 
se resolver em 2 ou 3 meses. E, enquanto 
novas palavras entravam no vocabulário, 
até mesmo nomes de remédios ineficazes 
- apresentados como solução mágica por 
governantes sem escrúpulos - acompa-
nhávamos com dor que amigos e parentes 
se despediam da vida sem a chance nem 
mesmo de um último olhar de súplica e 
carinho daqueles que amavam.

Enquanto o mundo somava números 
de mortos e buscava-se soluções urgen-
tes para a doença, no Brasil politizava-se 
o vírus, e as disputas políticas ignora-
vam números de mortos, UTIs cheias 
e lágrimas derramadas pelos entes 
queridos, enquanto os corpos de amigos 
e parentes eram enterrados na solidão 
e no silêncio sombrio de cemitérios 

vazios, com centenas de covas abertas 
a esperar novas vítimas do vírus e do 
descaso dos dirigentes do País. 

Pior, liberados os gastos para que 
hospitais pudessem ser aparelhados para 
enfrentar o número crescente de infec-
tados, bilhões de reais foram desviados 
da saúde por políticos que fizeram suas 
campanhas justamente condenando a 
corrupção. Milhares de vidas se perderam 
porque políticos e empresários sem escrú-
pulos desviaram o dinheiro que deveria 
comprar equipamentos para salvar vidas. 

Dessa forma, fomos aprendendo, às 
duras penas, que a pandemia do Coro-
navírus deixa todas as feridas de nossa 
sociedade abertas, em carne viva... 

As feridas da política: as pessoas 
eleitas perderam o respeito à palavra. 
Prometem o que não fazem. Conde-
nam justamente o que fazem. Pior. Já 
se uniam em verdadeiras quadrilhas 
para usufruir do dinheiro público 
ainda quando em campanha, e agora 
permanecem a fazer festas, farras e 
banquetes enquanto a pandemia mata 
o povo sufocado e sem ar em hospitais 
cheios, UTIs rudimentares e um corpo 
médico já cansado e sem esperanças 
após um ano de abandono e trabalho 
duro e infindável.

As feridas econômicas: a pandemia 

deixou claro que em nossa organização 
social e econômica, o povo não passa 
de pilha do sistema. Tem que trabalhar, 
tem que gastar dinheiro para que o sis-
tema gire e os ricos fiquem mais ricos 
e os pobres mais pobres. Chegamos ao 
cúmulo de, depois de um ano de pande-
mia, um governador afirmar que o povo 
deve dar a própria vida pelo Estado, 
trabalhando e fazendo a economia girar 
e ignorar a necessidade de fazer isola-
mento social como prevenção à doença 
que se espalha cada vez mais rápido. Já 
não é a economia que está a serviço dos 
humanos. Os humanos estão escravos 
da economia e vivem a trabalhar por 
alguns míseros tostões, mas para ali-
mentar os lucros exorbitantes de um por 
cento da população, a elite financeira.

As feridas da moradia: uma das 
principais defesas contra a COVID-19 
seria ficar  em casa. Mas como ficar em 
casa se boa parte de nossa população 
vive em moradias  precárias, pendura-
das nos morros, suspensas em palafitas, 
aglomeradas em favelas e cortiços, por 
vezes sem água e luz disponíveis? E en-
quanto o povo morre sem que venha a 
vacina, já disponível mas ignorada pelo 
governo, políticos compram mansões e 
fazem festas em Brasília, ignorando a 
dor e o sofrimento do povo. 

A ferida humana: e mesmo depois 
de todo esse quadro, ainda há gente 
capaz de espalhar ódio e dizer ser mais 
importante comprar armas do que 
remédio. Os orçamentos da Educação 
e da Saúde são reduzidos em benefício 
do orçamento da Defesa. 

A ferida da alma: Já não podemos 
nos abraçar. E mesmo assim há quem se 
oponha à Campanha da Fraternidade que 
prega o diálogo e a união. Neste momento 
em que as pessoas precisam ser solidárias, 
há quem prefira dividir e difundir ódio por 
causa da religião, da cor, ou pelo tamanho 
da conta no banco. Aflorou entre nós a 
Aporofobia (= o ódio ao pobre). 

Para a Humanidade só há uma saída: 
encontrar a luz no fim do túnel e buscar 
a dignidade perdida. Buscar a consciên-
cia do bem comum e a capacidade da 
fraternidade, da amizade social, 
como nos pede o Papa Francisco. Re-
encontrar a justiça e a sobriedade 
política. Deixar-se invadir pela capa-
cidade de partilha para que os bens 
da Terra se distribuam e todos tenham 
direito à moradia, à saúde, à escola e 
aos benefícios de uma sociedade do 
século 21. 

E, neste momento, há de se saber 
cuidar. Usar a máscara, evitar aglome-
rações, e quando possível, vacinar-se!
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Terço dos HomensAnimação Bíblico- 

Catequética
Pe. Aparecido Neres Santana,CSS - 

Assessor 
Eclesiástico 

da 
Comissão 

Ab-C

Segunda-feira
1. S. Francisco de Assis/CB - 20h
2. Aparecida/Stos-última 2ª-f -20h
3. S. Clara (Par. S. Tiago/Stos)- 20h
4. S. Judas Tadeu/Cubatão-20h
5. Sagrada Família/Santos-20h
6. Par. N. Sra. Auxiliadora/ SV-20h
7. Com. S. Pedro e S. Paulo (Par. S. 
Judas Tadeu/Cb)-20h
8. Mãe da Igreja (Par. S. Judas/Cb)-18h
9. Pompéia/Stos-2ª 2ª-feira-20h
10. S. Jorge Mártir/Santos-20h
11. N.Senhora da Lapa/Cb-19h
12. Coração de Maria/Stos- 1ª e 3ª 2ª-f-20h
13. Com. Santíssimo Sacramento (Par. S. 
J. Operário/Peruíbe)-19h30
14. Par. N. S. das Graças/Vicente de 
Carvalho - Após a Missa das 19h30
15. Com. S. Judas (Par. S. João Batista/
Peruíbe)-19h30
16. Comunidade S. Judas (Par. S. José/
Guarujá)-19h30
17. N. Senhora Auxiliadora (Par. N. S. 
Graças/PG)-19h
18. N.S. Aparecida (Jd. Ieda/Par. Santa 
Teresinha/Itanhaém) - 2ª-f- 19h30
19. S. Bento (Balneário Gaivotas/Par. S. 
Teresinha/Itanhaém): 2ª-f - 19h30
20. Cap. Cristo Operário/SV - 19h30
21. N. Sra. de Sion/Itanhaém - 18h30
22. S. José Anchieta/SV - 18h30
Terça-feira
22. N. S. Amparo/SV-20h30
23. S. José Operário/Peruibe-19h30
24. Com. S. Antônio (Par. N.S. Graças/
PG)-19h
25. Com. S. Pedro (Par. N.Senhora das 
Graças/PG)- 19h
26. N.S. do Carmo/Stos-3ª-f-19h
27. São Benedito/Stos-18h
Quarta-feira
28. Com. S. José Carpinteiro (Par. N. S. 
Graças/SV)- 2ª 4ª-f-20h
29. S. José Operário/Stos-20h
30. N. S. Assunção/Stos- 20h
31. N. Sra. Aparecida/ SV- 19h30
32. S. Rosa de Lima/Gua-19h
33. N. S. Aparecida (S. J. Operário/Peruí-
be)- 19h30 
34. Com. S. Francisco (Par. S. Antônio/
PG) - 19h30
35 Com. N. S. Aparecida (São Judas 
Tadeu/Cubatão)-20h
36. Com. S. José (N.S.Graças/PG)-19h
37. Cap. S. Trindade/Par. S. José Anchie-
ta/SV - 18h30
Quinta- Feira
38. S. Judas Tadeu/Stos- 1ª 5ª-f- 20h
39. N. S. das Graças/SV- 2ª 5ª-f-20h
40. Par. N. S. Aparecida/PG-20h
41.  Par. S. Paulo Apóstolo/Stos- última 
5ª-f-20h
42. N. Senhora das Graças/PG- 19h
43. Sag. Coração de Jesus - 2ª e 4ª 
quinta-feira do mês - 20h
44. Cap. Espírito Santo - Aviação. (Par. S. 
Antonio/PG) - 20h. 
Sexta-feira
45. São Pedro (S. José Operário/Peruí-
be)- 19h30
46. S. Margarida Maria/Santos-20h
47. S. Teresinha/Itanhaém-19h30
48. S. João Batista/ Peruíbe-20h
49. N. S. Dores, Pq. S. Vicente (Par. 
Cristo Rei/SV) - 20h
Sábado
50. Com. S. Judas (P. N. S. de Sion/Ita-
nhaém) - 1º sáb-19h
51. Cap. S. Isabel/Sta. Casa de Santos - 
16h10 - último sábado do mês.
Domingo
51. Com. Espírito Santo (Par. S. Tiago/
Stos)-20h

“Queremos ver Jesus”
(Jo 12,21)

Passio Domini assume
a direção do CEFAS

CEFAS/Pe. Claudenil

No dia 27 de janeiro de 2021 foi 
eleito como novo presidente da Dire-
toria Executiva da Associação CEFAS 
- Centro de Formação do Apostolado de 
Santos, o Diácono Luiz Carlos Nunes de 
Santana, diácono permanente da Dioce-
se de Santos, casado com Célia Regina, 
que está a serviço da Paróquia Santo 
Antônio de Praia Grande/SP, fundador 
e moderador da Comunidade Católica 
Passio Domini. 

Com a eleição ficou também definida 
a nova Diretoria que ajudará a superar 
os desafios ocasionados pela Crise da 
Pandemia da Covid-19 por meio de uma 
nova gestão agora em parceria com a 
Comunidade Católica Passio Domini.

Essa nova diretoria buscará colocar 
em prática as propostas presentes no 
estatuto social da instituição que almeja 
um CEFAS como árduo colaborador 
da Diocese de Santos na formação do 
apostolado leigo, promovendo a cultura 
da formação católica, nas dimensões 
intelectual, espiritual e social, abrin-
do-se para atuação na dimensão social, 
estabelecendo e resgatando vínculos 
com o apostolado diocesano, e quer ser 
também a casa de todas as paróquias, 

movimentos e pastorais, protagonizan-
do assim os anseios norteadores dessa 
casa sonhada por Dom Davi Picão e 
tantos leigos e sacerdotes que a deseja-
ram e lutaram por sua existência. Essa 
nova diretoria assume também o grande 
desafio de dar continuidade à contínua 
reforma da Casa de Retiros, que precisa 
muito da ajuda de todos. 

O CEFAS, em breve, terá as suas por-
tas abertas para a celebração semanal da 
Santa Missa, Adoração ao Santíssimo, 
bem como a possibilidade futura de reti-
ros pessoais, reuniões dos movimentos, 
pastorais e novas comunidades, cursos 
durante a semana e formações espe-
cíficas, além dos retiros para as mais 
diversas expressões do ser Igreja. 

Confiamo-nos às vossas orações e ao 
patrocínio de São José.   

(Diác. Luiz Carlos Nunes de Santana)

Como ajudar? Como ajudar? 
Ligue para 13 99129-6592Ligue para 13 99129-6592

No dia 25 de fevereiro, o Clero da 
Diocese de Santos voltou a reunir-se 
para os encontros mensais no Centro de 
Formação para o Apostolado de Santos 
(CEFAS). Dentre outros assuntos, foi 
tratado o tema da Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica, que contou com a 
presença dos pastoresOtávio Schlender 
e Genivaldo Agner, da Igreja Luterana 
de S. Vicente, e questões pastorais para 
o ano de 2021.

Neste Artigo Bíblico-Catequético re-
fletiremos o Evangelho do 5º Domingo 
da Quaresma do Evangelista São João 
(Jo12,20-33). O texto começa com uma 
romaria. Os peregrinos gregos manifes-
tam o desejo de ver Jesus. A entrada em 
cena dos peregrinos gregos indica, na 
comunidade de João, a preocupação da 
universalidade de Jesus e o sentido da 
sua própria morte. A comunidade quer 
entender, os novos gentios convertidos  
(gregos) querem compreender e alguém 
tem que explicar. 

Aqui entram em cena os dois dis-
cípulos - Filipe e André, que são os 
introdutores, na nova linguagem da 
Iniciação à Vida Cristã -, que vão até 
Jesus. Os gregos eram gentios, por-
tanto, não pertenciam ao povo judeu, 
o chamado “povo de Deus”. Mas, eles 
também tinham vindo em peregrina-
ção até Jerusalém, para adorar a Deus 
e queriam ver Jesus. Com isso, Jesus 
se tornava presente fora do território 
de Israel. Eles tornam-se missionários. 

O desejo dos gregos não é mera 
curiosidade, que se esgota num mero 
ver, mas é o desejo de conhecer e 
de crer. Este é o sentido profundo do 
verbo “ver” em Jo: penetrar além das 
aparências, para alcançar o Mistério 
que elas escondem. Não basta saber que 
Jesus é o Salvador, mas crer Nele.

No processo catequético, Filipe e 
André convidam os gregos a considerar 
o Mistério da Cruz. A cruz é um projeto 
de doação. Por isso, a cruz  é o fruto 
de uma decisão consciente, um ato de 
entrega livremente assumido. É na 
compreensão pós-pascal, contemplando  
a Cruz (naturalmente numa visão de fé, 
feita de conhecimento e aceitação), que 
se compreende quem é Jesus. No Mis-
tério da Cruz está o sentido da “Hora de 
Jesus”. A hora de Jesus é a hora da Cruz, 
realização plena do processo salvífico. 

Jesus, logo no início do Evangelho de 
São João, no relato das Bodas de Caná 
na Galiléia, tinha dito: “A minha hora 
ainda não chegou” (Jo 2,4). Mas agora, 
a hora chegou, por isso Jesus diz: “Em 
verdade, em verdade vós digo: se o grão 
de trigo que cai na terra não morre, ele 
continua só um grão de trigo; mas se 
morre produz  muito fruto.” 

È  a kénosis, o despojamento  como 
glorificação, como fonte eterna de 
vida. Finalmente, nesta Kénosis, neste 
esvaziamento total de Jesus, mesmo 
não se assegurando em sua condição 
humana e divina, Ele nunca perdeu a 
sua condição divina. Se entregou total 
e conscientemente. Por isso, diante da 
humilhação suprema (cf. Dt 21,22), da 
incompreensão da multidão e da do 
poder político, econômico e religioso,  
a vida vence a morte. 

Vida que segue! Esse é o grande 
grito que emergiu da Cruz. Eis porque, 
para manifestar a totalidade do Amor, 
Jesus entregou a sua vida para que nós 
tivéssemos Vida: Ninguém tem amor 
maior do que aquele que dá a vida por 
seus amigos (Jo 15,13).        

Para refletirmos: Fiquemos aten-
tos/as para procurar e ver Jesus onde 
Ele se manifestar. Jesus Se manifeta de 
forma empírica nas dores e sofrimentos 
dos irmãos, como estamos vendo nesta 
pandemia do covid19. Tantas mortes, 
tantos crucificados por uma necropolí-
tica, onde vale mais o Mercado do que 
as milhares de Vidas. Iniciando a nossa 
Catequese, como Discípulos Missioná-
rios seguidores de Cristo, vamos dialo-
gar sobre a realidade da pandemia, e 
procurar confortar os enlutados.

Obras da reforma do CEFAS. Abaixo: Reunião do Clero
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Entidades assinam Pacto pela Vida na Baixada Santista
No dia 23 de fevereiro, de modo 

remoto, um grupo de entidades 
(abaixo elencadas) participou do 
lançamento do Pacto Pela Vida na 
Baixada Santista, somando-se à 
iniciativa da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil*. A proposta da 
CNBB foi lançada em abril de 2020, 
tendo em vista a situação de pande-
mia da Covid-19, que se alastrava 
pelo Brasil.

Na oportunidade, D. Tarcísio 
Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano 
de Santos, apresentou os objetivos 
dessa iniciativa e possíveis enca-
minhamentos a serem dados, no 
sentido de propagar o Documento 
junto às diferentes esferas do Poder 
Público e das Organizações da So-
ciedade Civil no âmbito da Região 
Metropolitana da Baixada Santista.

Participaram do lançamento as 
entidades:

- APEOESP / Subsede da Baixada 
Santista

- Centro de Direitos Humanos 
"Irmã Maria Dolores" 

- Fórum da Cidadania de Santos
- Fórum de Economia Solidária 

da Baixada Santista
- Frente Ambientalista da Baixa-

da Santista
- Frente Ampla pela Cultura da 

Baixada Santista
- Frente dos Evangélicos pelo Es-

tado de Direito da Baixada Santista
- Núcleo Regional Br Cidades / 

RMBS
- Articulação Brasileira pela Eco-

nomia de Francisco e Clara Núcleo 
Baixada Santista.

- Ordem dos Advogados do Brasil 
/ OAB - Subseção de Santos

- Sindicato dos Jornalistas do Es-
tado de São Paulo / Região de Santos

- Universidade Católica de Santos 
– UNISANTOS

_ Universidade Federal de S. 
Paulo - UNIFESP 

- Universidade Santa Cecilia - 
Unisanta

A seguir, confira a íntegra da pro-
posta do Pacto pela Vida na Baixada 
Santista subscrito pelas entidades

Caríssimas cidadãs e caríssimos 
cidadãos de boa-vontade da nossa 
Baixada Santista. 

Estamos vivendo tempos muito 
difíceis. A pandemia provocada 
pela COVID-19 veio evidenciar e 
agravar uma situação que já era ex-
tremamente preocupante: a precária 
condição de vida de grande parte 
da humanidade, cujo exemplo mais 
próximo podemos verificar no nosso 
dia-a-dia, na região em que habita-
mos, a Baixada Santista. 

Parcela considerável de nossas 
concidadãs e concidadãos está de-
sempregada, sem ter de onde tirar os 
recursos necessários para subsistên-
cia. Milhares passando fome, literal-
mente, dependendo da caridade e da 
solidariedade. Milhares de pessoas 
e famílias vivendo em habitações 
subumanas, tais como: palafitas, 
barracos de madeira e cortiços, num 
quadro de total desigualdade social. 

Líderes locais, nacionais e mun-
diais, comprometidos com a vida no 
seu sentido mais amplo e profundo, 
têm analisado e debatido as causas 
que nos levaram a essa triste situ-
ação e quais as ações de enfrenta-
mento para sairmos dessa crise que 
não é somente regional, ou nacional, 
mas planetária. 

O evento de lançamento do PActo 
pela Vida na Baixada Santista pode ser 
conferido no Canal da Diocese de Santos 
no Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=-
gUZ1xoKG8O8

Entidades interessadas em aderir à 
iniciativa podem entrar em contato pelo 
email: vicariato@curiadesantos.com.br

Atentos a tudo isso, e sendo parte 
primordial do problema, verifica-
mos, estarrecidos e preocupados, a 
destruição da natureza pela explora-
ção desenfreada do homem que, pela 
sua arrogância e prepotência, acha 
que pode explorar sem medida os re-
cursos da natureza. Esquece, porém, 
que todos e tudo somos natureza. 
Se a natureza for destruída como a 
conhecemos, a raça humana estará 
condenada a desaparecer. 

Observando a realidade em nos-
sa volta, podemos constatar que o 
sistema atual é um sistema de con-
centração de renda, riqueza, saúde, 
educação, saneamento, moradia e 
de muitos outros quesitos para o 
bem-estar, nas mãos de poucos, ge-
rando desigualdade social profunda 
e generalizada, inclusive de gênero e 
raça. Esta, em última análise, signifi-
ca que muitos trabalham muito, não 
para satisfazer suas necessidades 
básicas e simples, mas para satis-
fazer as necessidades sofisticadas e 
supérfluas de uma minoria. É, em 
síntese, um processo de exploração 
humana. Portanto, devemos buscar 
e construir juntos um novo siste-
ma, centrado na vida, e de vida em 
abundância. 

O Papa Francisco, um dos mais 
reconhecidos e respeitados líde-
res mundiais, tem questionado o 
sistema econômico atual que tem 
aprofundado a desigualdade social 
e a destruição do meio-ambiente. 
Iniciou, inclusive, um processo de 
discussão para e construção de uma 
nova economia global, a Economia 
de Francisco, centrada na vida, “que 
faz viver e não mata, inclui e não 
exclui, humaniza e não desumaniza, 
cuida da criação e não a devasta”. 

Em 07 de abril deste ano, no Dia 
Mundial da Saúde, inúmeras enti-
dades da sociedade civil publicaram 
o manifesto “Pacto pela Vida e pelo 
Brasil”, em anexo, pedindo união 
de toda a sociedade, solidariedade, 
disciplina e conduta ética e transpa-
rente do governo, tomando por base 
as orientações da ciência e dos orga-
nismos nacionais e internacionais de 
saúde pública no enfrentamento da 
pandemia de coronavírus no País, 
documento este encaminhado aos 
presidentes dos três Poderes. 

Infelizmente, constatamos que 
houve pouquíssimos avanços no 
enfrentamento eficaz da grave crise 
sanitária, econômica, social e políti-
ca pelo qual passa o nosso país. 

A perspectiva de curtíssimo, cur-
to e médio prazo, é extremamente 
pessimista, com previsão do agra-
vamento dessa situação. 

Frente a esse quadro de deso-
lação e desesperança, é necessário 
humildade e empenho, e que toda a 

sociedade civil se una, se mobilize, 
se articule, se comprometa com um 
único propósito: de criar condições 
e garantias de vida digna e justa 
para a população de nossa região, 
especialmente as que estão em grave 
situação de vulnerabilidade social. 

“A hora é grave e clama por lide-
rança ética, arrojada, humanística, 
que ecoe um pacto firmado por toda a 
sociedade, como compromisso e bús-
sola para a superação da crise atual. 
Como em outras pandemias, sabemos 
que a atual só agravará o quadro de 
exclusão social no Brasil... Associada 
às precárias condições de saneamen-
to, moradia, renda e acesso a serviços 
públicos, a histórica desigualdade em 
nosso país torna a pandemia do novo 
coronavírus ainda mais cruel para 
brasileiros submetidos a privações. 
Por isso, hoje nos unimos para con-
clamar que todos os esforços, públicos 
e privados, sejam envidados para que 
ninguém seja deixado para trás nesta 
difícil travessia.” (Pacto pela Vida e 
pelo Brasil) 

E o momento para esse Pacto 
pela Vida na Baixada Santista não 
poderia ser mais propício, pois os 
nossos novos Governantes e Verea-
dores eleitos assumirão a partir de 
1º de janeiro de 2021, e terão esse 
grande desafio, sem precedentes 
na história recente, de buscar essa 
unidade, essa integração e sinergia 
da sociedade para as ações neces-
sárias de enfretamento da crise que 
precisarão ser implementadas de 
maneira imediata. 

De forma a contribuir com todo 
esse processo histórico, os signatá-
rios deste manifesto recomendam 
que sejam adotadas as seguintes 
medidas prioritárias e emergenciais: 

1. Defesa da população em 
grave situação de vulnerabili-
dade social 

Mobilizar e incrementar toda a 
estrutura de Assistência Social, Edu-
cação e Cultura de cada Município 
e dos organismos do Governo do 
Estado responsáveis pelas Políticas 
Públicas Metropolitanas (AGEM 
– CONDESB), em conjunto com a 
sociedade civil organizada, especial-
mente as lideranças de comunidades 
dos territórios de exclusão social, 
com absoluta prioridade, para ga-
rantir condições de subsistência, o 
direito à moradia digna e proteção 
social às populações de rua, aos mo-
radores de comunidades carentes, 
aos idosos, aos povos indígenas e 
quilombolas, aos desempregados e 
desassistidos, e demais grupos em 
situação de vulnerabilidade. 

2. Garantia do Direito à Saú-
de Pública 

Garantir pleno acesso ao sistema 
de saúde pública e o atendimento 

integral da população em geral, por 
meio de equipe de saúde interdis-
ciplinar. 

3. Incentivo à Economia Local 
Estabelecer um Plano de In-

centivo à Economia Local, em 
conjunto com representantes dos 
Empresários, representantes dos 
Trabalhadores e Sociedade Civil 
organizada, priorizando o comércio 
local e regional e a prestação de 
serviços diversos, para a geração de 
novas oportunidades de trabalho 
e renda ao numeroso contingente 
de trabalhadores desempregados. 
Fundamental e indispensável a 
participação do Fórum de Economia 
Solidária da Baixada Santista, movi-
mento já consolidado na região, na 
formulação desse Plano. 

4. Investimento Público no 
Combate à Desigualdade 

Remanejamento prioritário de 
verbas públicas para incrementar 
o combate efetivo à desigualdade 
social, para a constituição de renda 
básica, associada a um banco co-
munitário. 

5. Proteção do Meio-Am-
biente 

Garantir o cuidado com a natu-
reza, nossos biomas, nossos mares, 
rios e mananciais, preservando o 
pouco que resta de nossas matas e 
florestas, e suspender os projetos 
que impactam negativamente ao 
meio ambiente. 

6. Participação da Socie-
dade Civil 

Garantir a participação efetiva da 
Sociedade Civil organizada em todas 
as etapas deste Pacto pela Vida, no 
levantamento das necessidades e na 
discussão das propostas de solução. 

“Em face da expansão da pan-
demia e de suas consequências, é 
imperioso que a condução da coisa 
pública seja pautada pela mais 
absoluta transparência, apoiada 
na melhor ciência e condicionada 
pelos princípios fundamentais da 
dignidade humana e da proteção 
da vida. Reconhecemos que a 
saúde das pessoas e a capacidade 
produtiva do país são fundamen-
tais para o bem-estar de todos. Mas 
propugnamos, uma vez mais, a pri-
mazia do trabalho sobre o capital, 
do humano sobre o financeiro, da 
solidariedade sobre a competição.” 
(Pacto pela Vida e pelo Brasil) 

Que este “Pacto pela Vida na Bai-
xada Santista” seja um instrumento 
que ajude a superar as dificuldades 
desses nossos tempos e colabore na 
construção de uma sociedade justa, 
igualitária e fraterna, com respeito, 
proteção e cuidado à natureza e to-
das as suas formas de vida. 

*https://www.cnbb.org.br/pac-
to-pela-vida-e-pelo-brasil-01/

Reprodução
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Início do Ano Letivo reúne seminaristas e familiares
Fotos:  Seminário Diocesano S. José

O Seminário em Família são encontros vocacionais para jovens rapazes do segundo e terceiro anos do 
Ensino Médio, para quem já concluiu essa fase ou está na universidade até a idade de 25 anos (os jovens acima 
de 25 anos serão acompanhados individualmente). 

Para todos os casos, pedimos para o respectivo pároco encaminhar uma carta de apresentação com os dados 
básicos do jovem. Os encontros acontecem aos sábados, iniciando com almoço, às 12h, até às 17h do domingo.

A você jovem, que ainda não discerniu a sua vocação. Não tenha medo de escutar o chamado de Deus. Confie 
na graça Daquele que te ama e te chama, você será muito feliz! 

Como disse Bento XVI: “Jovens não tenhais medo, Cristo não nos tira nada, Ele vos dá tudo”, afinal, “vale a 
pena dedicar-se à causa de Cristo” (São João Paulo II). Por isso, te convidamos: faça a experiência de viver esta 
bela aventura de deixar que Cristo te conduza! 

Dúvidas? Entre em contato conosco pelas redes sociais da Pastoral Vocacional facebook ou Instagram: @
pvdesantos, pelo e-mail: vocacionalsantos@gmail.com ou pelo telefone: (13) 3258-6868. 

Deus abençoe e te ajude nessa caminhada. 
Pastoral Vocacional Diocese de Santos.

De 21 a 26 de fevereiro, os seminaristas da 
etapa da Configuração (Teologia) realizaram 
retiro espiritual no Mosteiro jesuíta de Itaici 
(Vila Kostka), Indaiatuba-SP. O retiro foi 
orientado pelo Padre Luis Renato Carvalho 
de Oliveira,SJ, que aplicou os Exercícios Espi-
rituais segundo S. Inácio de Loyola, a partir da 
experiência de silêncio, oração e meditação.

No dia 19/2, os seminaristas da etapa 
da configuração (Teologia) receberam 
a visita do Padre Vagner Argolo, Chan-
celer do Bispado, para um momento 
de formação sobre os procedimentos 
da Cúria Diocesana. Na ocasião, o diá-
cono Renan Mascarenhas, ordenado 
no último dia 30/01, também esteve 
presente e partilhou sua experiência 
no exercício do ministério diaconal. 
Agradecemos ao Senhor por mais 
este momento fraterno e formativo  
na vida de nosso seminário.

De 8 a 11 de fevereiro, os seminaristas 
das etapas do Propedêutico e da Filosofia 
realizaram seu retiro espiritual, dando 
início à caminhada formativa deste ano. 
O retiro foi realizado no Centro de Espiri-
tualidade Mary Ward, em Itapecerica da 
Serra-SP, e contou com a assistência do 
Padre Luciano Barbosa de Souza, como 
pregador do encontro. Momentos de in-
timidade e encontro com Deus na oração 
são aspectos fundamentais na formação 
espiritual dos seminaristas.No sábado, 6/2, aconteceu a “Missa dos Amigos do Seminário”, 

marcando o início das atividades do Seminário Diocesano São 
José neste ano. Na celebração eucarística, presidida por nosso 
bispo diocesano, Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, também foram 
anunciadas as paróquias de estágio pastoral dos nossos semina-
ristas em 2021, e apresentados os seminaristas propedeutas que 
ingressaram neste ano em nosso Seminário.
Rezemos pela caminhada vocacional de nossos seminaristas  para 
que seja cada vez mais fecunda! São José, rogai por nós!



Presença Diocesana7 MARÇO/2021Vida da Igreja

Psicologia Pastoral
        Milton Paulo de Lacerda – CRP 
6-21.251-6 – lacerdapsi@uol.com.br

Qualidade marcante na pes-
soa de Jesus Cristo, tornada 
ideal do cristão e até distintivo 
de uma Congregação Religio-
sa - as Missionárias de Jesus 
Crucificado - tem ficado como 
conceito de difícil explicação, 
não suficientemente definida 
nos dicionários. No entanto, não 
é virtude etérea, mais ou menos 
como um retrato desfocado do 
comportamento. Não à toa Jesus 
declarou: “aprendei de mim, que 
sou manso e humilde de cora-
ção” (Mt 11,29).

Mansidão não é atitude de 
cordeirinho meio cego ou pom-
binha volúvel, facilmente con-
duzidos porque não tem malícia 
alguma. Jesus advertia: “sede 
prudentes como as serpentes e 
sem malícia como as pombas” 
( Mt 10,16). Mansidão não é 
apatia ou passividade diante 
das situações de injustiça, co-
metidas contra nós ou contra os 
outros. Não é calar a boca por 
falta de discernimento ou, pior 
ainda, por preguiça de pensar. 
Mansidão é um misto de paz, 
harmonia, prudência, equilíbrio, 
estabilidade, sensatez, comedi-
mento, moderação e modéstia.

A Psicologia a define como 
AUTONOMIA, distinguindo três 
aspectos ou componentes que a 
tornam o ideal da personalidade. 
Primeiramente, a Mansidão é 
CONSCIÊNCIA CLARA, a capa-
cidade de perceber o que acon-
tece no nosso íntimo e também 
ao nosso redor: ter ideias claras 
sobre tudo. Não teria autonomia 
quem não soubesse o que sente 
e onde está. 

Em segundo lugar, a Mansi-
dão é LIBERDADE ou permissão 
para sentir as emoções normais 
(alegria, paz, medo, tristeza, 
raiva) e os sentimentos virtuosos 
(todas as virtudes). É a permis-
são pessoal de tomar decisões 
sem sofrer repressões, seja da 
timidez seja de autoridades in-
justas. 

Em terceiro lugar, a Mansi-
dão é INTIMIDADE, isto é, per-
missão de abrir o co ração com 
pessoas confiáveis, e permissão 
também de manifestar carinho 
físico (afabilidade na voz, olhar 
com ternura, aperto sincero 
das mãos, abraços calorosos, 
cortesia sem máscaras, sexo 
responsável).

O Apóstolo Paulo fala da 
Mansidão várias vezes em suas 
Cartas, por exemplo: “Eu mes-
mo, Paulo, vos exorto pela man-
sidão e pela bondade de Cristo 
– eu tão humilde quando estou 
entre vós face a face, mas tão 
ousado quando estou longe” (2 
Cor 10,1).

Sobre a Mansidão

20/2 - Celebração da Primeira Eucaristia na paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, em Santos

No domingo, 21/02, pPrimeiro Domingo da Quaresma - crianças da Ca-
tequese da Paróquia S. Francisco de Assis/Cubatão realizaram o Rito de 
Eleição, em preparação à primeira comunhão. O rito foi presidido por Pe. 
Eniroque Ballerini, pároco.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA:
FACEBOOK/DIOCESEDESANTOS

WWW.DIOCESEDESANTOS.COM.BR
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Coleta Nacional da Solidariedade - 28/3 - Coleta Nacional da Solidariedade - 28/3 - 
Domingo de RamosDomingo de Ramos

FESBSAtos da Chancelaria

Um dos modos de estabelecer a comunhão com o próximo 
é viver a solidariedade como compromisso de amor. Um amor 
que partilha, que cuida e também se doa. 

Este momento de coleta que faremos é a Coleta da Solidarie-
dade, pensada para o dia 28/03, ou para outro dia mais favorável 
às nossas Igrejas, são sinais que nos estimulam a partilha e a 
comunhão. 

Com a nossa contribuição financeira, chegamos a muitas 
pessoas a quem, pela fé em Jesus Cristo, chamamos irmãos e 
irmãs. “Deus ama a quem dá com alegria” (2Cor 9,7). A alegria 
de quem doa sempre encontra o sorriso e a gratidão de quem 
precisa e recebe essa ajuda. 

Que nossa oferta seja sinal de um coração convertido e soli-
dário!

• Nomeio o Pe. Luciano Barbosa 
de Souza - Coordenador Diocesano 
de Pastoral, Pe. Élcio de Assis Ma-
chado – Vice-Coordenador Diocesano 
de Pastoral, Pe. Thiago de Miranda 
Branco Neto – Secretário Diocesano 
de Pastoral da COORDENAÇÃO DIOCE-
SANA DE PASTORAL, por um período 
de dois (2) anos. Santos, 01 de janeiro 
de 2021. Prot. Nº: 001. Livro: “S”. Fls. 094.

• Nomeio Pe. Sebastiano Nunzio 
Antônio Franciulli, CMF – Presidente; 
José Carvalho Conceição – Coorde-
nador; Paula Lam Eee Leng Ng – 1ª 
Tesoureira; Silvio Yutaka Takahashi – 
2º Tesoureiro; João Evangelista Soares 
– Patrimônio; Claudia Firmino de 
Brito Takahashi – Secretaria - Osmar 
Domingos Piasentin – Conselheiro do 
CONSELHO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
da Paróquia Imaculado Coração de 
Maria – Santos/SP, no período de dois 
(2) anos. Santos, 22 de fevereiro de 
2021. Prot. Nº: 018. Livro: “D”. Fls. 183.

• nomeio Membros do Conselho 
Presbiteral até 31 de dezembro de 
2022 os seguintes Presbíteros: Pe. 
Antônio Baldan Casal, Pe. Valdeci João 
dos Santos, Pe. Luciano Barbosa de 
Souza, Pe. Eniroque Ballerini, Pe. Ale-
xander Marques da Silva, Pe. Claudenil 
Moraes da Silva, Pe. Antônio Alberto 
Finotti, Pe. Elcio Antônio Ramos, Pe. 
João Chungath, Pe. Renan Fonseca e 
Censi, Pe. Elmiran Ferreira Santos, Pe. 
Marco Antônio Rossi, Pe. José Myalil 
Paul, Pe. Samuel Fonseca Torres.   San-
tos, 18 de dezembro de 2020. Prot. Nº: 
160. Livro: “S”. Fls. 094.

USO DE ORDEM DIÁCONOS

• concedo PLENO USO DE ORDENS 
para o exercício do Ministério Diaco-
nal na Diocese de Santos ao Diácono 
Alexandre Ornelas Forganes. Com o 
encargo de colaborar pastoralmente 
na Paróquia Imaculado Coração de 
Maria – Santos/SP, até mandar o 
contrário. Santos, 31 de janeiro de 
2021. Prot. Nº: 011. Livro: “S”. Fls. 095.                                                                               
• concedo PLENO USO DE OR-

DENS para o exercício do Ministério 

Diaconal na Diocese de Santos ao  
Diácono Genilson José dos Santos. om 
o encargo de colaborar pastoralmente 
na Paróquia Santo Antônio - Praia 
Grande/SP, até mandar o contrário. 
Santos, 31 de janeiro de 2021. Prot. 
Nº: 012. Livro: “S”. Fls. 095.                                                   
• concedo PLENO USO DE ORDENS 

para o exercício do Ministério Diaco-
nal na Diocese de Santos ao  Diácono 
José Carlos de Oliveira. Com o encargo 
de colaborar pastoralmente na Paró-
quia São Judas Tadeu – Cubatão/SP, 
até mandar o contrário. Santos, 31 
de janeiro de 2021. Prot. Nº: 013. Livro: 
“S”. Fls. 096.                                                
• concedo PLENO USO DE OR-

DENS para o exercício do Ministério 
Diaconal na Diocese de Santos ao 
Diácono José Nelson dos Reis. Com o 
encargo de colaborar pastoralmente 
na Paróquia Nossa Senhora da Con-
ceição - Itanhaém/SP, até mandar o 
contrário. Santos, 31 de janeiro de 
2021. Prot. Nº: 014. Livro: “S”. Fls. 096.                                                                                    
• concedo PLENO USO DE OR-

DENS para o exercício do Ministério 
Diaconal na Diocese de Santos ao 
Diácono Vicente de Paula Cândido. 
Com o encargo de colaborar pasto-
ralmente na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida - Mongaguá/SP, até mandar 
o contrário. Santos, 31 de janeiro de 
2021. Prot. Nº: 015. Livro: “S”. Fls. 096. 
• concedo PLENO USO DE OR-

DENS para o exercício do Ministério 
Diaconal na Diocese de Santos ao  
Diácono Willian de Paula Gomes. Com 
o encargo de colaborar pastoralmente 
na Paróquia São José – Guarujá/SP, 
até mandar o contrário. Santos, 31 
de janeiro de 2021. Prot. Nº: 016. Livro: 
“S”. Fls. 096.                                                                                    
• concedo PLENO USO DE ORDENS 

para o exercício do Ministério Diaco-
nal na Diocese de Santos ao  Diácono 
Renan Mascarenhas Santos. Com o 
encargo de colaborar pastoralmente 
na Paróquia Nossa Senhora Apareci-
da – Praia Grande/SP, até mandar 
o contrário. Santos, 31 de janeiro de 

2021. Prot. Nº: 017. Livro: “S”. Fls. 096.                                                                                  
• nomeio o Pe. Felipe Sardinha 

Bueno, Pe. Élcio de Assis Machado, 
Diácono Luiz Carlos Nunes de Santa-
na, Diácono José Marques do Amaral 
Guerra, Diácono Fabiano Piqui Souza, 
Diácono João Filismino dos Santos, 
membros da Equipe de Coordenação 
da Escola Diaconal da Diocese de 
Santos, com vigência de 5 anos. 
Santos, 31 de janeiro de 2021. Prot. 
Nº: 010. Livro: “S”. Fls. 095. 
• Para maior glória de Deus e 

benefício espiritual dos fiéis confiados 
a meu cuidado pastoral, consideradas 
as qualidades e aptidões do Revmo. 
Frei Pe. Denilson de Freitas da Silva, 
MsS, e sendo de nosso interesse de 
Pastor, houvemos por bem nomeá-lo 
como Pároco da Nossa Senhora da 
Assunção – Santos/SP, pelo período 
de 6 (seis) anos. No exercício deste 
múnus pastoral, o Revmo. Frei Pe. 
Denilson de Freitas da Silva, MsS, 
cumprirá tudo aquilo que lhe inspirar 
o zelo sacerdotal, de acordo com as 
normas canônicas, em particular dos 
cânones 519 a 537, os documentos 
do Magistério e as diretrizes pastorais 
em vigor nesta Diocese. Santos, 10 
de janeiro de 2021. Prot. Nº: 003. Livro: 
“S”. Fls. 095.

• Para maior glória de Deus e 
benefício espiritual dos fiéis confiados 
a meu cuidado pastoral, consideradas 
as qualidades e aptidões do Revmo. 
Pe. Luciano Barbosa de Souza, e 
sendo de nosso interesse de Pastor, 
houvemos por bem nomeá-lo como 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro – São Vicente/
SP, pelo período de 6 (seis) anos. 
No exercício deste múnus pastoral, o 
Revmo. Pe. Luciano Barbosa de Souza, 
cumprirá tudo aquilo que lhe inspirar 
o zelo sacerdotal, de acordo com as 
normas canônicas, em particular dos 
cânones 519 a 537, os documentos 
do Magistério e as diretrizes pastorais 
em vigor nesta Diocese. Santos, 14 
de fevereiro de 2021. Prot. Nº: 021. Livro: 
“S”. Fls. 097.

• Para maior glória de Deus e 
benefício espiritual dos fiéis confiados 
a meu cuidado pastoral, tendo ouvido 
o superior religioso, e consideradas as 
qualidades e aptidões do Revmo. Pe. 
Sebastiano Nunzio Antônio Franciulli, 
cmf, e sendo de nosso interesse de 
Pastor, houvemos por bem nomeá-lo 
como Pároco da Paróquia Imaculado 
Coração de Maria – Santos/SP, até 
mandar o contrário. No exercício 
deste múnus pastoral, o Revmo. Pe. 
Sebastiano Nunzio Antônio Franciulli, 
cumprirá tudo aquilo que lhe inspirar 
o zelo sacerdotal, de acordo com as 
normas canônicas, em particular dos 
cânones 519 a 537, os documentos 
do Magistério e as diretrizes pastorais 
em vigor nesta Diocese. Santos, 04 
de janeiro de 2021. Prot. Nº: 018. Livro: 
“S”. Fls. 096. 
• nomeio o  Revmo. Pe. Dr. Ricardo 

de Barros Marques,  Vigário Judicial da 
Diocese de Santos, no período de 5 
anos. Santos, 07 de janeiro de 2021. 
Prot. Nº: 008. Livro: “S”. Fls. 095.

• nomeio o  Revmo. Pe. Dr. Ricardo 
de Barros Marques,  Vigário Judicial 
do Tribunal Diocesano de Santos, no 
período de 5 anos. Santos, 07 de 
janeiro de 2021. Prot. Nº: 009. Livro: “S”. 
Fls. 095.

• nomeio o Revmo. Frei Alonso 
Aparecido Pires, Vigário paroquial na 
Paróquia Santo Antônio do Embaré 
– Santos/SP, até mandar o contrário. 
Santos, 12 de janeiro de 2021.Prot. 
Nº: 006. Livro: “S”. Fls. 095.

• nomeio o Revmo. Padre Kleber 
Luiz Cardoso, CSS, Vigário paroquial-
na Paróquia Santo Antônio – Praia 
Grande/SP, até mandar o contrário. 
Santos, 17 de fevereiro de 2021. Prot. 
Nº: 028. Livro: “S”. Fls. 098.

Dom Tarcísio Scaramussa,SDB-Bispo 
Diocesano de Santos. 

Padre Vagner de Souza Argolo-Chanceler do 
Bispado.
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JANEIRO

01 - Solenidade da Santa Mãe de Deus - Dia Mun-
dial da PAZ
15 - Santo Amaro/Guarujá (Par. N.S. de Fátima e S. 
Amaro e Aniversário da Cidade)
19 - Praia Grande (Aniversário da Cidade)
22 - São Vicente Mártir (Padroeiro e Aniversário da 
Cidade); N. Sra. de Sion (Itanhaém)
24 - Domingo da Palavra de Deus
25 - Conversão de S. Paulo/Par. S. Paulo Apóstolo/
Santos
26 - Santos (Aniversário da Cidade) - Missa na 
Catedral às 9h
30 - Ordenação de diáconos - 10hs - Catedral
31 - Dia de São Dom Bosco (Padroeiro da Juventu-
de) - Juventude em Ação - ANEC/BS

FEVEREIRO

04 - Conselho Presbiteral - 9h - Cúria
08 - Festa de Santa Bakhita (Paróquia da Catedral)
11 - N. Sra. de Lourdes/Dia Mundial do Enfermo
12 - Reinauguração da Residência Sacerdotal
16 - Carnaval
17 - 4ª feira de Cinzas - 9h - Catedral (Abertura 
CF 2021)
20 - Conselho Diocesano de Pastoral - 9h - Cúria
22 - Aniversário Ordenação Sacerdotal D. Jacyr 
(51 anos)
25 - Reunião do Clero - 9h - CEFAS
27 - Ampliada SP

MARÇO

OBS.: Confissões da Quaresma - Consulte a 
página web de sua paróquia
27 - Conselho Presbiteral - 9h - Reunião on line
12 e 13 - 24 horas para o Senhor
17 - Encontro dos padres novos - 9h - São Vicente 
Mártir
19 - S. José - Patrono do Seminário/Par. S. José 
Operário (Santos e Peruíbe)
- Ano Amoris Laetitia (até 26/06/2022)
28 - Missa de Ramos e da Paixão do Senhor - 9h - 
Catedral (Coleta Nacional da Solidariedade)
Missas nas paróquias conforme programação 
local.

ABRIL

01 - Missa do Crisma - 9h - Catedral. Missa vesper-
tina da Ceia do Senhor - 19h - Catedral. Missas nas 
paróquias conforme programação local.
02 - Solene Liturgia da Paixão do Senhor - 15h - Ca-
tedral (Coleta Lugares Santos) Missas nas paróquias 
conforme programação local.
03 - Vigília Pascal - 19h - Catedral. Missas nas 
paróquias conforme programação local.
04 - Domingo da Páscoa da Ressurreição do Se-
nhor - 9h - Catedral. Missas nas paróquias conforme 
programação local.
08 - Conselho Presbiteral - Cúria
09 - Cubatão (Aniversário da Cidade)
11 - Festa Diocesana da Divina Misericórdia
13 a 21 - AGO CNBB

17 - Aniversário Natalício D. Jacyr Braido (81 anos)
19 - Aniversário Ordenação Episcopal D. Tarcísio 
Scaramussa,SDB  (13 anos)
22 - Itanhaém (Aniversário da Cidade)
23 - Festa de S. Jorge Mártir/Santos
30 - Aniversário Ordenação Episcopal D. Jacyr F. 
Braido (26 anos)

MAIO

01 - 10 anos de criação da Par. S. José Operário 
(Peruíbe)
13 - N. Sra. de Fátima - N. Sra. de Fátima/Guarujá
13 - Conselho Presbiteral - 9h - Cúria
16 - Ascensão do Senhor (Dia Mundial Comunica-
ções Sociais)
16-23- Semana de Oração pela Unidade dos 
Cristãos
19 - Bertioga (Aniversário Cidade)
23 - Pentecostes
24 - N. Sra. Auxiliadora/São Vicente
- Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja 
(memória)
30 - Santíssima Trindade

JUNHO

03 - Corpus Christi
10 - Conselho Presbiteral - Cúria
11 - Sagrado Coração de Jesus / Hora Santa pela 
santificação do clero
12 - Imaculado Coração de Maria
13 - Santo Antonio (S. Antonio do Embaré e Santu-
ário do Valongo/Santos); Par. Santo Antonio/Praia 
Grande
24 - 110 anos da Fundação da Catedral
- São João Batista (Padroeiro Bertioga/Peruíbe); 
Par. S. João Batista (Santos/ (Peruíbe)   
27- N. S. do Perpétuo Socorro/São Vicente
 29 - São Pedro (Padroeiro Praia Grande); S. Pedro 
“O Pescador”/SV; N. S. Navegantes/Santos

JULHO

04 - São Pedro e São Paulo Apóstolos (Coleta Óbolo 
de São Pedro)  
- 97 Anos de Criação da Diocese de Santos - 9h 
- Catedral
05 - Aniversário da Dedicação da Catedral - 17h 
14 - S. Camilo de Lélis (Par. Santa Cruz/Santos)
16 - Festa de N. Sra. do Carmo: Par. N. Sra. do Car-
mo, Convento do Carmo; Carmelo S. José/Santos

AGOSTO

04 - São João Maria Vianney (Dia do Padre) 
- 16ª. Romaria Diocesana ao Santuário Nacional 
de Aparecida
06 - Senhor Bom Jesus/Guarujá
08 a 14 - Semana Nacional da Família
12 - Conselho Presbiteral - 9h - Cúria
15 - Assunção de Nossa Senhora/Par. N. S. da 
Assunção - Santos 
- N. Sra. da Lapa (Paróquia e Padroeira de Cubatão)
- Ordenações Diaconais - Catedral - 9h

18 - Confraternização do Clero
23 - Santa Rosa de Lima/Guarujá
28 - Ordenação presbiteral - Catedral - 10h
29 - Descida da Imagem N. S. Monte Serrat para 
a Catedral

SETEMBRO

07 - Independência do Brasil / 27º Grito dos Exclu-
ídos / Festa Anual da Legião de Maria
08 - Festa de N. Sra. do Monte Serrat, Padroeira 
de Santos
09 - Conselho Presbiteral - 9hs - Cúria
14 - Exaltação da Santa Cruz - Par. Jesus Crucifi-
cado, Santa Cruz (Santos)  
19 - Aniversário Natalício de D. Tarcísio (71 anos)
20 a 23 - Retiro do Clero - Aparecida/SP
26 - Dia Nacional da Bíblia
30 - Encontro com Secretários(as) Paroquiais - 9h 

OUTUBRO  

04 - Festa de S. Francisco de Assis: Santuário do 
Valongo/Embaré (Santos); S. Francisco de Assis/
Cubatão - Jubileu de Ouro da Paróquia
05 - S. Benedito - Par. S. Benedito/Santos
07 - Nossa Senhora do Rosário (Padroeira da Dio-
cese e da Catedral) - Missa às 17h
10 - Festa da Família no Seminário - Missa às 11h
14 - Conselho Presbiteral - 9h - Cúria
12 - N. S. da Conceição Aparecida: Paróquias N. 
Sra. Aparecida (Santos, São Vicente, Mongaguá)
16 - Festa de Santa Edwiges
- Festa de Santa Margarida Maria
17 - 9h - Missa Catedral (Professores)
23 - Dia Mundial das Missões (Coleta missionária)
28 - S. Simão e São Judas Tadeu/ Santos e Cubatão
29 - Festa de N. S. do Rosário de Pompéia/Santos

     NOVEMBRO

02 - Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
07 - Solenidade de Todos os Santos
11 - Conselho Presbiteral - Cúria
13 - 19ª Assembleia Diocesana - Liceu Santista
14 - 5º Dia Mundial dos Pobres (Semana da ca-
ridade)
21 - Festa de Cristo Rei
22 e 23 - Encontro dos padres novos
28 - 1º Domingo do Advento

    DEZEMBRO

02 - Confraternização do Clero
08 - Imaculada Conceição de Nossa Senhora
09 - Conselho Presbiteral - 9h - Cúria
11 - 10h - Ordenações Presbiterais
- Aniversário de Ordenação Presbiteral D. Tarcísio 
(44 anos)
12 - 3º. Domingo do Advento - Coleta para a sus-
tentação da Evangelização da Igreja
25 - Natal do Senhor
26 - Sagrada Família

CALENDÁRIO  PASTORAL  DIOCESANO 2021
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No fim de semana, 20 e 21 de fevereiro, foi instituído na Paróquia S. Antonio/PG, 
pelo Coordenador Espiritual da Liturgia Padre Rogério,CSS que todo 3º fim de semana 
do mês será a Missa/Celebração Especial às Famílias. Após todos receberem as 
orientações, a mesma foi organizada com muito amor, carinho e comprometimento por 
todos os Coordenadores e Membros da Pastoral Familiar das 15 Capelas que compõem a 
Paróquia, juntamente com o apoio das pastorais da Liturgia e Música de cada Capela e da 
Matriz. Após 11 meses, devido à pandemia, retornamos com a Peregrinação da Imagem da 
Sagrada Família às casas dos fiéis, em um formato diferente e seguindo todos os protocolos 
de Vigilância Sanitária, para a nossa proteção e a proteção das famílias. 

(Fotos: Pascom S. Antonio/PG)

24/2 - Cerimômia, em modo remoto, da entrega de certificado de conclusão do curso de Teolo-
gia para Leigos do Instituto de Teologia São José de Anchieta/Universidade Católica de Santos, 
Turma 2020. A turma teve como orador Sr. Sérgio Bonavides; Patrono: Professor Milton Paulo 
de Lacerda, e Paraninfo Padre Luciano Barbosa.  
Abaixo, encontro do coordenador diocesano de pastoral, pe. Luciano Barbosa (e também professor 
de Teologa Pastoral) com alunos do curso de Teologia, dando início ao ano letivo de 2021. Por 
causa da pandemia da Covid-19, as aulas deste primeiro semestre ainda serão de modo remoto.

NOTA DE FALECIMENTO - Com pesar, a Cúria Diocesana de 
Santos, comunica o falecimento do Sr. Euripes de Assis Machado, 
pai de padre Elcio de Assis Machado, pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida em São Vicente. Sr. Euripes faleceu no iní-
cio da tarde de quarta-feira, 3 de março de 2021, em decorrência 
da Covid-19, aos 83 anos, na cidade de Brodósqui, interior de São 
Paulo. Era casado com Rosa Granada Machado (falecida), deixa  
9 filhos e 22 netos.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida se solidariza com o padre Élcio e 
seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo, o conduza para a eternidade 
feliz.

"A vida dos justos está nas mãos de Deus." (Sb 3,1)
Pe. Vagner de Souza Argolo
Chanceler do Bispado
Santos, 4/3/2021

Pastoral familiar paroquial Santo Antônio - PG

Reprodução google meet
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Acompanhe e participe das celebrações da Semana Santa nas 
paróquias da Baixada Santista pelas mídias sociais da Diocese de 
Santos e das paróquias. Acesse: www.diocesedesantos.com.br 

facebook/diocesedesantos - Catedral Diocesana de Santos
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A grade curricular da língua 
inglesa para estudantes do Ensino 
Médio tem novidade. Agora, além 
das três aulas semanais da discipli-
na, os estudantes complementam a 
formação bilíngue com os Culture 
Clubs, que são grupos de discussão 
temática em diferentes áreas do 
conhecimento. 

Estão previstos clubs de Escrita 
Criativa, Cultura, Mindfulness, Li-
vros, RPG, Filmes, Literatura, Arte 
e Ciência, Debate e Voluntariado. Os 
encontros serão realizados on-line 
e trabalharão as quatro habilidades 
(leitura, escrita, fala e escuta), com 
foco na oralidade. 

Aprendizagem pessoal
Os clubs são muito comuns nas 

escolas estadunidenses e também 
nas europeias, pois oferecem uma 
gama de oportunidades de apren-
dizagem pessoal. Eles reúnem estu-
dantes com interesses e metas em  
comum que têm a chance de desen-
volver suas redes de relacionamento 
interpessoal, descobrir e explorar 
suas habilidades, ampliar a visão 
de mundo e até facilitar a escolha 
de uma carreira futura.

"Nosso objetivo é oferecer aos 
nossos estudantes a possibilidade de 
discutirem assuntos que importem 
a todos, utilizando a língua inglesa 
como instrumento de comunica-
ção. A ideia é que eles participem 
de diferentes clubs esse ano para 
que em 2022 possam escolher com 
propriedade os que mais agradam 
a cada um", explica a coordenado-

Estudantes da UniSantos vivem novas
experiências em universidades da Europa
Vivenciar uma nova cultura, 

adquirir novos conhecimentos e 
percursos formativos internacionais. 
Essas são as expectativas de mais 
quatro estudantes da UniSantos que 
integram o Programa de Mobilidade 
Acadêmica. Dos cursos de Arquitetura 
e Urbanismo, Direito, Publicidade e 
Propaganda e Relações Públicas, elas 
passarão seis meses em instituições 
de educação superior em Portugal e 
na Espanha.

Durante este período, as estudantes 
cursarão disciplinas nas suas áreas 
de estudo, sendo que posteriormente 
elas serão validadas, de acordo com 
a equivalência de cada curso. Nesta 
edição, as instituições escolhidas 
foram a Universidade do Porto, em 
Portugal, e a Universidade de Cádiz, 
na Espanha.

FUTURO PROFISSIONAL - Com 
objetivo de conhecer a cultura do local, 
a estudante Milena Maria Simões 
Marques Urbano, do 5º semestre de 
Publicidade e Propaganda, comenta 
que a escolha da Universidade do 
Porto ocorreu por conta do seu 
ótimo conceito mundial. “O curso 
de Publicidade e Propaganda tem 
uma alta demanda e se você contar 

com algum diferencial poderá atrair 
a atenção de boas empresas para um 
futuro emprego”.

Nathalia Lima da Silva, estudante do 
7º semestre de Direito, e Marina Paz 
Leça, do 3º semestre de Arquitetura 
e Urbanismo, também estarão na 
Universidade do Porto. Já Giovana 
Nardelli Martins, do curso de Relações 
Públicas, irá cursar algumas disciplinas 
na Universidade de Cádiz, na Espanha.

WORKSHOP - Para esclarecer 
dúvidas em relação ao intercâmbio, foi 
realizada, no dia 1 de fevereiro, a 13ª 
edição do Workshop de Mobilidade 
Acadêmica, organizado pela Assessoria 
de Relações Institucionais.

13ª Turma do restaurante-escola Estação 
Bistrô conclui curso e recebe certificados

Mais 13 estudantes concluíram 
o “Curso de Qualificação em 
Serviços de Alimentos e Bebidas” do 
restaurante-escola Estação Bistrô, 
projeto desenvolvido por meio 
de parceria entre a UniSantos e a 
Prefeitura Municipal de Santos. A 
solenidade de entrega dos certificados 
para a 13ª Turma, que obedeceu a 
todos os protocolos de segurança e 
orientações das autoridades de Saúde 
em relação à pandemia, aconteceu no 
dia 22 de fevereiro, no auditório do 
Museu Pelé, no Centro de Santos. O 
reitor da UniSantos, professor mestre 
Marcos Medina Leite; a secretária 
de empreendedorismo, economia 
criativa e turismo, Selley Storino; e 
a coordenadora de equipamentos de 
desenvolvimento social da Prefeitura 
de Santos, Débora Scheeffer 
Marques, foram os responsáveis pela 
entrega dos diplomas. 

FORMANDOS - Com o certificado 

em mãos, Bruno da 
Silva Souza revelou 
que o curso foi um 
divisor de águas 
na sua história. “O 
curso transformou 
minha vida. Não 
conseguia arrumar 
emprego e nem sabia o que era 
gastronomia. Hoje eu abracei a 
gastronomia, gosto do que faço e 
consegui um emprego com carteira 
registrada por indicação do chef 
(José Monteiro Leite Júnior) do 
restaurante”, explicou. Agora, tendo 
conseguido o ingresso no mercado 
de trabalho, ele projeta investir em 
sua formação. “Quero fazer outros 
cursos e me aprofundar nesse 
assunto”, concluiu.

O “Estação Bistrô” funciona de 
terça-feira a sábado, das 12 às 15 
horas, no Largo Marquês de Monte 
Alegre, s/n, no Valongo, em Santos.

Estudantes exibem seus certificados em cerimônia realizada no auditório do Museu Pelé

Bruno Souza

Culture Clubs trazem grupos de discussão temática 
em inglês para estudantes do Ensino Médio

ra do Ensino Bilíngue, Alessandra 
Marques.

Matrículas abertas
O Liceu Santista mantém con-

vênio com empresas, sindicatos e 
entidades de classe que disponibiliza 
descontos nas mensalidades. Acesse 
a listagem completa em liceusantis-
ta.com.br . As matrículas para novos 
estudantes da Educação Infantil aos 
Ensinos Fundamental e Médio estão 
abertas. Interessados em conhecer 
as instalações da escola, assim como 
o seu projeto político pedagógico, 
podem agendar uma visita monito-
rada pelo telefone (13) 3205-1010, 
pelo e-mail comunicacao@liceusan-
tista.com.br ou pelo whatsapp (13) 
99716-8932. 

Acesse as redes sociais da Acesse as redes sociais da 
escola: FB LiceuSantista e escola: FB LiceuSantista e 

Instagram liceusantistaInstagram liceusantista
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D. Tarcísio Scaramussa,SDB, 
Bispo Diocesano de Santos, deu 
posse a Padre Sebastiano Nunzio 
Franciulli,CMF (Padre Claretiano) 
como novo pároco da paróquia Ima-
culado Coração de Maria, em Santos, 
durante missa no dia 21 de fevereiro. 
Pe. Sebastiano já estava ajudando 
na  Paróquia, desde janeiro, durante 
a convalescência de Padre Claudio 
Scherer, que no ano passado foi aco-
metido pela Covid-19 e ficou longo 
tempo internado. Pe. Claudio con-
tinua na Paróquia se recuperando. 
Faz parte da comunidade dos padres 
Claretianos Pe. Janivaldo Alves dos 
Santos, CMF, e conta com o auxílio 
pastoral do diácono permanente 
Alexandre Forganes.

Antes  de vir para Santos, Pe. 
Sebastiano, estava realizando missão 
na Itália.

Paróquia Imaculado Coração de Maria tem novo pároco

Pe. Janivaldo Alves,CMF

Pe. Sebastiano Nunzio Franciulli,CMF

(Fotos: Pascom Coração de Maria)

Pe. Sebastiano Nunzio Franciulli,CMF, D. Tarcísio Scaramussa,SDB, e diácono permanente Alexandre Forganes


