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ENCERRAMENTO DO ANO 'AMORIS LAETITIA' 

 

1 - Crédito: L'osservatore Romane 

Nesta quinta-feira (26) ocorre, às 19h30, na Universidade Católica de Santos, o ENCERRAMENTO DO 
ANO 'AMORIS LAETITIA'. 

O evento celebra, em comunhão com toda a Igreja, o encerramento do Ano Família Amoris Laetitia 

2021-2022. Isso porque em 19 de março de 2021, a Igreja comemorou cinco anos da publicação da 

exortação apostólica Amoris Laetitia sobre a beleza e a alegria do amor familiar. Neste mesmo dia, o 

Papa Francisco inaugurou o Ano Família Amoris Laetitia, que terminará em 26 de junho de 2022, por 
ocasião do X Encontro Mundial das Famílias em Roma.  



No auditório da Unisantos vão falar do tema os palestrantes Prof. Pe. Felipe Sardinha Bueno, do 

Instituto de Teologia São José de Anchieta  e a Profª. Me. Iara Candida Chalela Genovese, 

coordenadora do Curso de Psicologia da Universidade Católica de Santos. 

O encontro tem como público-alvo os estudantes do Curso de Teologia para Leigos do ITSJA, a 
comunidade acadêmica e demais interessados. 

É possível se inscrever neste link. Outras informações com o Prof. Me. Francisco Emílio Surian , 
coordenador do Curso de Teologia para Leigos. O e-mail é: surian@unisantos.br. 

Segunda Jornada de Estudos Pastorais  - Viver como Povo de 

Deus,  Cuidando da Casa Comum  

 

Por Yvie Favero 

 

O Conselho Diocesano de Leigas e Leigos de Santos (CNLB/Codilei Santos) promoveu, nesta segunda-

feira, dia 23 de maio, a Segunda Jornada de Estudos Pastorais, parte da "Semana Laudato Si",   com o 
tema "Viver como Povo de Deus, Cuidando da Casa Comum".  

Participaram leigas e leigos da região Centro 2 da Diocese. 

A palestra foi conduzida pelo professor mestre Francisco Surian,  coordenador do curso de Teologia 

para Leigos da Universidade Católica de Santos e acompanhada pelo Padre Sebastiano Nunzio 

Antonio Franciulli, pároco  da Paróquia Imaculado Coração de Maria. 

Na oportunidade, puderam refletir quanto à importância da participação das comunidades em 

defesa e cuidados com a Casa Comum. A abordagem tratou do papel de cada um, enquanto batizado, 

para a manutenção e sustentabilidade do mundo em que vivemos, a partir de cada local, de cada 

comunidade, numa perspectiva de sinodalidade, de caminhar juntas e juntos, por uma Ecologia 

Integral, em que se entende  que a dignidade de cada pessoa se expressa numa lógica de relação 

com as outras pessoas e com o mundo, que deve se construir a partir de uma relação baseada na 

ética do cuidado e na cooperação e reciprocidade. 

A atividade foi encerrada com a partilha de ações concretas em desenvolvimento e a desenvolver 

por toda a comunidade, partindo da reflexão para a ação em atos concretos que possam ajudar na 
construção de uma sociedade mais acolhedora, justa e fraterna. 

https://ww2.unisantos.br/Relacionamento/inscricao/?id=853


Crianças e adolescentes são consagrados na 10ª Jornada Nacional 

da IAM  

No último domingo (22) aconteceu a consagração de crianças e adolescentes na missa em 

celebração à 10ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária, IAM, no Santuário São 
Judas Tadeus, em Santos. 

A consagração aconteceu durante a missa presidida por Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, Bispo 
Diocesano de Santos, e contou com a presença de jovens de Guarujá, São Vicente e Santos.  

O Bispo ressaltou a importância de ter consciência da missão que deve ser cumprida por todos nós 
como batizados: "Devemos anunciar Jesus Cristo com o nosso testemunho, a nossa Palavra".  

O IAM surgiu na França e atualmente está presente em 110 países. A missão desta obra missionária 

é a convocação de crianças e adolescentes para o “SOS”, Sacrifício, Oração e Solidariedade, 

tornando-as assim evangelizadoras de outras crianças. Os consagrados do IAM assumem o 

compromisso de rezar uma Ave Maria por dia, por todas as crianças e adolescentes do mundo, além 

de doar ao menos uma moeda por mês para o “Cofrinho Missionário”.  

Os valores arrecadados pelos cofrinhos são destinados para apoiar projetos que protegem a vida tais 

como centros para crianças e órfãos, casas de acolhida para crianças de rua e assistência de saúde 

aos recém nascidos e escolas infantis. Todo ano é escolhido um continente para o dinheiro ser 

destinado e, dessa vez, o Papa Francisco decidiu-se pela Oceania.  

Essa Obra Missionária está presente na Baixada Santista há 24 anos em seis paróquias da Diocese. 

São elas: São José Operário, Santa Rosa de Lima, Senhor Bom Jesus e Nossa Senhora das Graças, 

todas de Guarujá. Também Paróquia São José de Anchieta, São Vicente e Santuário São Judas, 

Santos. 

 

Imagens: Beatriz Ros 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



Palavra Viva 

 

Reflexão do do Domingo da Ascensão do Senhor  - 29/05/2022 para o Palavra Viva desta 

semana. Assista 

https://www.youtube.com/watch?v=w3qzhH97Lfk


Concurso de fotos 

 

A APRODIVINO e o Coletivo de Fotógrafos de Itanhaém estão com as inscrições abertas até o dia 13 
de junho para o concurso Fotográfico da Festa do Divino de Itanhaém.  

A iniciativa tem como objetivo proporcionar maior visibilidade à Festa do Divino, que é uma grande 
tradição católica na cidade. 

Na oportunidade  podem ser inscritas quaisquers fotografias digital, captadas por diversos tipos de 

aparelhos, como câmeras digitais, celulares, ou escaneadas de edições anteriores. 

Serão aceitas fotos de pessoas, personagens, folias, erguida do mastro, noite da soca, casa do 

Império, ou  qualquer  dos eventos que remetam à Festa do Divino. O regulamento completo com a 
forma de envio da imagem para concorrer  está neste link. 

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

comunicacao.diocesedesantos@gmail.com 
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