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Amor em família: vocação e caminho de santidade 

Por Dom Tarcísio Scaramussa (SDB), Bispo Diocesano de Santos 

 

O ano da Família Amoris Laetitia está chegando ao seu final e será marcado com a celebração do X 

Encontro Mundial das Famílias no final de junho. A proposta domomento é aprofundar as 

Exortações Apostólicas A Alegria do Amor (2016) e Alegrai-vos e Exultai (2018).  

Nas duas Exortações encontramos passagens essenciais para expressar o sentido teológico do 

matrimônio e a vida matrimonial como caminho de santidade. O sentido teológico do matrimônio é 

expresso assim na Amoris Laetitia: “O casal que ama e gera a vida é a verdadeira ‘escultura’ viva 

capaz de manifestar Deus criador esalvador. Por isso, o amor fecundo chega a ser o s ímbolo das 

realidades íntimas de Deus. De fato, a capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho por 

onde se desenrola a história da salvação. Sob esta luz, a relação fecunda do casal torna-se uma 



imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade que, 
em Deus, contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor.  

O Deus Trindade é comunhão de amor; e a família, o seu reflexo vivente” (AL, n. 11). 

A santidade, por sua vez, é muito bem explicitada nesta outra passagem: “Se a família consegue 

concentrar-se em Cristo, Ele unifica e ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos e os problemas 

são vividos em comunhão com a Cruz do Senhor e, abraçados a Ele, pode-se suportar os piores 

momentos. Por outro lado, os momentos de alegria, o descanso ou a festa, e mesmo a sexualidade 

são sentidos como uma participação na vida plena da sua Ressurreição” (AL, n. 317). 

Na Gaudete et Exsultate o caminho de santidade na família é iluminado com a referência a Cristo. O 

fundamento da santidade é assim recordado: “O desígnio do Pai é Cristo, e nós n’Ele. Em última 

análise, é Cristo que ama em nós, porque a santidade mais não é do que a caridade plenamente 

vivida’. Por conseguinte, ‘a medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, 
desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a Sua’” (GE, n. 21). 

O caminho concreto para viver a santidade na família apresenta-se com grande simplicidade: “Gosto 

de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que criamos seus filhos com tanto amor, nos 

homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa” (GE, n. 7). “Todos somos 

chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de 

cada dia, onde cada um se encontra... Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou 

da tua esposa,como Cristo fez com a Igreja... És progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando 

compaciência as crianças a seguirem Jesus” (GE, n. 14).“Esta santidade, a que o Senhor te chama, irá 

crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, 

encontra uma vizinha,começam a falar e… surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo: 

‘Não! Não falarei mal de ninguém’. Isto é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu filho 

reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e 

escuta com paciência e carinho. Trata-se doutra oferta que santifica. Ou então atravessa um 

momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega no terço e reza com fé.  

Este é outro caminho de santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada afora, encontra um pobre e 

detém-se a conversar carinhosamente com ele. Émais um passo” (GE, n. 16).O X Encontro Mundial 

das Famílias quer comprometer-nos nesse caminho desantidade. O acompanhamento das reflexões 

e celebrações que se realizarão em Roma e a participação nas iniciativas da Diocese são muito 
importantes. 

Para marcar a abertura do X Encontro cada Paróquia realizará uma celebração no dia 22 de junho. 

Propõe-se que sejam organizadas também nos dias seguintes adoração eucarística, palestras, 

testemunhos, partilha, festa.Para o encerramento do X Encontro realizaremos no dia 26 de junho 

uma celebração Eucarística na Catedral, contando com a participação da Pastoral Familiar e dos 

Movimentos e Grupos que trabalham com a família. As celebrações em Roma e em nossa Diocese 

marcarão o envio das famílias e o encerramento do Ano Família AmorisLaetitia. 



Começam as festas de Santo Antônio 

 



 

As comemorações de Santo Antônio já começaram na Diocese de Santos. No Santuário Santo 

Antônio do Valongo, a  Trezena traz o tema “Sermos uma extensão da mão misericordiosa de Deus 



aos demais”. Com isso,  a edição propõe uma reflexão sobre valores como a solidariedade, a justiça, 
a misericórdia, o amor ao próximo e a empatia. 

A programação é extensa e pode ser acompanhada, dia a dia, no Facebook do santuário. Entre as 

principais datas, no dia 13 a festa  terá missas em Ação de Graças às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h e 16h. 
Uma procissão ambém está programada, com saída às 17h30 e missa solene às 19h.  

O Santuário fica no Largo Marquês de Monte Alegre, 13, Valongo.  

A Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré também está com programação especial até 12 de 

junho. As celebrações acontecem sempre às 19 horas, seguidas de missas. O endereço é Avenida 

Bartolomeu de Gusmão, 32, Embaré. Mais no Facebook da Basílica. 

Palavra Viva 

 

https://www.facebook.com/SantuariodeSantoAntoniodoValongo
https://www.facebook.com/basilicaembare


Reflexão do Domingo de Pentecostes  - 05/06/2022 para o Palavra Viva desta semana. Assista 

Pastoral da Cidadania convida a mais um encontro 

 

Com a finalidade de criar um espaço de formação para os cristãos leigos e leigas e contribuir no 

processo do voto consciente, a Pastoral da Cidadania da Diocese de Santos, em parceria com o 

Conselho Diocesano dos Leigos (CNLB-CODILEI ) e com o Grito dos Excluídos - BS, está promovendo 
uma série de formações como o tema: Fé & Compromisso.  

O próximo encontro será dia 6 de junho, às 20h. Será possível acompanhar pelas redes sociais,ou 

pelo Facebool da Pastoral da Cidadania, ou pelo da Diocese de Santos ou ainda pelo Youtube, no 
canal Grito dos Excluídos. Basta clicar no link para acessar.   

https://youtu.be/mdbm88VqPCc
https://www.facebook.com/pastoraldacidadania
https://www.facebook.com/diocesedesantos
https://www.youtube.com/channel/UCpinzXr1l076xDMooD8eXVw/videos


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 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fp

nsgracasguaruja%2Fposts%2F2249239825230954&show_text=true&width=500" width="500" 

height="704" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-
share"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fp

nsgracasguaruja%2Fposts%2F2246791988809071&show_text=true&width=500" width="500" 

height="487" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-
share"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fd

iocesedesantos%2Fposts%2F5637224172954477&show_text=true&width=500" width="500" 

height="744" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-

share"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fp

https://linktr.ee/fotosdodivino


aroquiasion%2Fposts%2F1923208751199775&show_text=true&width=500" width="500" 

height="748" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-
share"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fp

aroquiasfrancisco%2Fposts%2F7429304380474830&show_text=true&width=500" width="500" 

height="653" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-

share"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.faceb

ook.com%2Fmatrizguaruja%2Fvideos%2F1430993097361451%2F&show_text=false&width=560&t=0

" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-
share" allowFullScreen="true"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fn

sconceicao.org%2Fposts%2F4819644738161959&show_text=true&width=500" width="500" 

height="690" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-

share"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FP

SJBsantos%2Fposts%2F3262974940696423&show_text=true&width=500" width="500" 

height="826" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-
share"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fp

arjesuscrucificado%2Fposts%2F1420592055069084&show_text=true&width=500" width="500" 

height="735" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-
share"></iframe> 

Embed://<iframe 

src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fp

aroquiasaovicentemartir%2Fposts%2F3267084253560521&show_text=true&width=500" 

width="500" height="691" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 

allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-

share"></iframe> 



Anote aí 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

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

comunicacao.diocesedesantos@gmail.com 
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