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 ñNo encontro com Ele (Jesus), os enfermos podem experimentar realmente que quem cr° n«o est§ nunca sozinhoò
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(Fonte: www.cnbb.org.br)

sa¼de

Maria, Salus Iný rmorum, 
ora pro nobis!(fonte:cnbb.org.br)

D. Orani Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro

(fonte: www.cnbb.
org.br)



sufr§gio 

su-
fr§gio

Catecismo da Igreja 
Cat·lica

Pe. Jo«o Chungath, assessor diocesano (ao centro), com 
casais durante encontro em 2011

(Colabora«o: M§rio e M§r-
cia/EMM - Diocese de Santos).



Comipas ter«o aten«o especial da nova coordena«o

Agentes destacam maior sensibiliza«o nas comunidades para a a«o mission§ria



No dia 25/01, as comunidades N. Sra. das Graas, 
Cristo Rei e N. Sra. de F§tima (Par. N. Sra. das Gra-
aS), em S«o Vicente, celebraram com grande alegria 
o anivers§rio de nascimento do querido p§roco, Pe. 
Feliciano Martinez (74 anos). As comunidades desejam 
todo bem ao p§roco e que ele continue com seu jeito 
simples e alegre de ser sacerdote.
(Colabora«o: M§rcia Cristina e Z® Antonio)

(Dom Jacyr Francisco 
Braido, CS - Bispo de San-
tos - 24/1/2012)

Pe. Paulo, ý lho ilustre da Cidade, despede-se em sua Igreja 
de origem, Matriz de S. Vicente M§rtir

N«o apenas S«o Vicente, mas toda a Diocese de Santos vai sentir saudade do padre alegre, simples e irreverente

Em dezembro de 2011, du-
rante confraterniza«o de 
Natal na Casa S«o Jos®

Pe. Paulo participava ati-
vamente da vida das comu-
nidades. Na foto, durante 
manifesta«o na C©mara em 
S«o Vicente, em  2009



(Saiba mais  sobre a 
a«o pastoral a Juventude 
na Diocese de Santos, ¨ 
p§gina 10).

Como bom ga¼cho, n«o nega 
uma cuia de chimarr«o

No ofert·rio, Pe. Eniroque 
recebe as sand§lias como 
s²mbolo da vida itinerante 
do mission§rio...

... sementes para lembrar 
que o Evangelho deve ser se-
meado em todos os cantos...

... a estola, como sinal do seu 
minist®rio sacerdotal...

... e o p«o e vinho como 
s²mbolo da vida ofertada no 
altar do Senhor ao servio 
dos irm«os

Cerim¹nia de ordena«o sacerdotal, quando recebe a impo-
si«o das m«os de Dom David Pic«o, na Catedral de Santos

As comunidades da par·quia S. Judas celebraram com o p§roco este momento de graa

Pe. Eniroque com os pais Gent²lia e Santo Jos®, na ordena«o

O jovem Eniroque (no desta-
que), com a fam²lia, e com Pe. 
Pedro Bach (sentado ¨ dir), 
em 1979.

Conýra o calend§rio 
da Semana Catequ®tica 
¨ p§g. 10.

Este ano, a Semana Cate-
qu®tica dar§ °nfaze ¨ evan-
geliza«o de jovens e adultos



Aconteceu nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, na Igreja Cora«o de Maria, em Santos/SP, 
a capacita«o de novos agentes para a Pastoral da Aids. 
Estiveram reunidos 10 (dez) futuros agentes de Santos, Praia Grande, Cubat«o e S«o 

Vicente. Esta capacita«o visou a formar os agentes no campo da m²stica, da preven«o e 
da incid°ncia pol²tica.
Saiba mais sobre a Pastoral da Aids e como atuar nela: pastoralaidssantos@gmail.com



Nova equipe formativa do Semin§rio S. Jos®: Padres Francisco Salamanca (esq.), Isac Carneiro e Pedro Delgado



Inicia«o ¨ Vida Cris-
t«

Inicia«o ¨ Vida Crist«





Pe. Ramiro recebe o carinho e a homenagem da comunidade pelos 60 anos de vida sacerdotal

No ofert·rio, a entrega da estola, s²mbolo do minist®rio 
sacerdotal, a servio do povo de Deus, vivido em realidades 
diferentes  em Portugal, na China e no Brail

Com Padre Thomas, p§roco da N. Sra. das Graas....

... e com os sacerdotes que vieram celebrar o dom de sua 
voca«o sacerdotal

A comunidade caprichou no bolo e no carinho ao celebrante

No Externato S«o Jos®, em Macau

com grupo de alunos que participava de atividades esportivas

Com alunos do Educand§rio Dom Bosco, em Macau

Celebra«o na Capela S«o Jo«o Batista, no Solemar
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