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DIOCESANA

A Palavra de Deus
fotos Chico Surian/Acervo PD

Semana 
Teológica 
para os leigos 
aborda o 
Concílio
Vaticano II

P. 4

na vida e missão da Igreja
Em sua men-

sagem deste mês, 
Dom Jacyr Fran-

cisco Braido, Bispo 
Diocesano de San-

tos, destaca a im-
portância da Bíblia 
para a Igreja, para 

as diversas vocações 
e para a vida da 

pessoa e descreve 
a “Palavra de Deus 
como fundamento 
da Igreja, das Vo-
cações e de nossa 

Oração”.
Recorda ainda, 
citando o Papa 

Bento XVI: “Na XII 
Assembleia sinodal, 

Pastores vindos 
de todo o mundo 
congregaram-se ao 
redor da Palavra 
de Deus, colocando 
simbolicamente no 
centro da Assem-
bleia o texto da 
Bíblia, para redesco-
brirem algo que nos 
arriscamos  a dar 
por adquirido no 
dia-a-dia: o fato de 
que Deus nos fale e 
responda às nossas 
perguntas” (VD, 77).
E assim, todos nós 
somos chmados à 
santidade e ao ser-
viço. 
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Festa de Nossa Senhora de Monte Serrat

Juventude prepara-se para a JMJ-Rio 2013 

8 de setembro
9h30

Missa Campal presidida por Dom Jacyr Francisco Braido,
em frente a Catedral Diocesana (Praça Patriarca José Bonifá-
cio, s/nº.). Após a missa acontecerá a procissão conduzindo a 

imagem de Nossa Senhora até o Paço Municipal de Santos onde 
haverá Renovação da Consagração da Cidade a Nossa Senhora do 

Monte Serrat, que em seguida retorna ao Mosteiro

Eis aqui a serva do Senhor (Lc 1,38)

Padroeiros em Setembro

Acompanhe os horários 
das celebrações e atividades 
das festas dos padroeiros 
de setembro: Exaltação da 
Santa Cruz,  Nossa Senhora 
das Dores e Santa Terezi-
nha.  

Nesta edição já está sen-
do publicada as celebrações 
do início de outubro: S. 
Francisco de Assis com o 
horário da bênção dos ani-
mais,  e São Benedito
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Agora nos 
canais
4 net 

e 40 UHF
TODOS OS 

DOMINGOS, ÀS 
11H15, A “VOZ DO 

PASTOR” COM A 
PARTICIPAÇÃO DO 
BISPO DIOCESANO 

DOM JACYR 
FRANCISCO 

BRAIDO

Festa de Nossa 
Senhora do 
Rosário - 
Padroeira da 
Diocese de Santos

Dia 6 de outubro, às 
9h, missa festiva na 
Catedral de Santos.

Imagem de N. Sra. Aparecida 
peregrina pela Diocese

A celebração marca os 40 anos da Pastoral da 
Juventude no estado de S. Paulo.
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Como fazer a ‘leitura orante’ 
da Bíblia

O método “Leitura Orante’ da Bíblia tem como 
proposta tornar a Palavra de Deus como fonte de ins-
piração e de motivação para o dia a dia.

P. 3 E 9

Uma Igreja a partir do Povo 
de Deus

“Não há na Igreja, segundo Paulo, ninguém que não seja 
chamado a colocar seus carismas a serviço da comunidade 
e do mundo”.
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Os 10 Mandamentos do Eleitor
“A Igreja não tem partido. O compromisso da Igreja é com 

a vida, a dignidade humana, a justiça, o bem comum e com a 
ética na política”. Estes mandamentos devem ser estudados 
em nossas comunidades neste tempo de eleição. 

P. 6

A juventude da Diocese de San-
tos já esta se preparando para o 
encontro  com o Papa Bento XVI, 
no ano que vem no Rio de Janeiro, 
na Jornada Mundial da Juventude.

Parte dessa preparação aconte-
ceu no dia 26 de agosto, no Colégio 
Marista, com a Gincana da Juven-
tude, que reuniu os movimentos 
jovens da nossa Diocese.

Confi ra a programação da pere-
grinação da réplica da Cruz da JMJ 
que vai percorrer as paróquias da 
Diocese até julho do ano que vem.

P. 12

Centro de 
Estudos 
do Liceu 
Santista 
abre 
inscrições 
para novos 
cursos

Dentre eles “A 
importância do 
movimento nas 
classes de Edu-
cação Infantil e 
séries iniciais” e 
“Degustação de 
histórias gregas”.

P. 8
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MÊS DA BÍBLIA

48ª Assembleia Geral Eletiva da CRB

RELIGIOSOS

CEBI lança campanha para incentivar leitura da Bíblia nas comunidades
DivulgaçãoDivulgação

“Precisamos fazer uma 
interpretação que ajude o 
povo a reapropriar-se da 
Bíblia como livro que lhe 
pertence” (Carlos Mesters). 
Com esta frase de frei Carlos 
Mesters, que sintetiza o tra-
balho de Leitura Popular da 
Bíblia, o Centro de Estudos 
Bíblicos - CEBI lança cam-
panha inédita de captação 
de recursos.

BÍBLIA NA VIDA  é 
a campanha que tem por 
objetivo a mobilização de re-
cursos para a ampliação dos 
projetos do CEBI de Leitura 
Popular e Comunitária da Bí-
blia. Sua proposta é convidar 
as comunidades, paróquias 
e congregações a destinar as 
ofertas do segundo domingo 
de setembro, ou outro dia 
do mês, para o trabalho de 
formação bíblica.

 Como o CEBI presta ser-
viço a muitos grupos, espera-
se contar com a solidariedade 
desses mesmos grupos para a 
ampliação do trabalho, para 
que a Palavra de Deus chegue 
a mais pessoas.

 A Leitura Popular da 
Bíblia é a Bíblia a serviço 
da vida, revelando o rosto 
de Deus como caminho de 
transformação no meio das 
pessoas empobrecidas, na 
superação das desigualdades 
e na busca da justiça socio-
ambiental. O trabalho do 
CEBI é desenvolvido, em sua 
grande maioria, por pessoas 
voluntárias e está espalhado 
por todo o Brasil. Os recursos 
fi nanceiros são provenientes 
da venda de livros, da oferta 
de cursos e de doações.

 Há mais de 30 anos, 
o CEBI atua capacitando 
pessoas na interpretação de 
textos bíblicos, auxiliando 
direta e indiretamente na 
transformação das injustiças 
sociais. Veja aqui algumas 
atividades. 
CAMPANHA BÍBLIA
NA VIDA

Querido irmão, Querida 
irmã,

Por meio da presente, o 
CEBI - Centro de Estudos 

Teve inicio no dia 3 
de agosto de 2012 a 48ª 
Assembleia Geral eletiva 
da Conferência dos Re-
ligiosos do Brasil (CRB), 
Regional São Paulo, com 
a celebração Eucarística 
presidida pelo cardeal 
dom Odilo Pedro Scherer, 
arcebispo metropolitano 
de São Paulo, concele-
brada por dom Júlio Endi 
Akamine, bispo-auxiliar 
de São Paulo, vigário epis-
copal da Região Lapa e 
bispo referencial para a 
Vida Consagrada em São 
Paulo e demais sacerdotes. 

A Assembleia acon-
teceu de 3 a 5 de agosto, 
em São Paulo (SP), no 
Santuário Nossa Senhora 
de Fátima, Bairro Sumaré. 
O tema discutido: A Iden-
tidade da Vida Religiosa 
Consagrada (VRC)  hoje, 
sob o lema: “De olhos fi xos 
em Jesus” (Hb 12,1)

 A Assembleia teve a 
assessoria de irmã Lucia 
Weiler, professora e dou-
tora em Teologia, para 
uma abordagem bíblico-
teológica da identidade da 
Vida Religiosa Consagrada 
hoje, e de Pedro Ribeiro 
de Oliveira, professor e 
doutor em Sociologia que 
apresenta a análise da rea-
lidade da VRC no contexto 
atual.

Pedro Ribeiro apresen-
tou a Vida Religiosa no 
contexto atual. Trata de 
um ponto muito relevante 
e é a atualidade do voto de 
pobreza. Diz: “Queiramos 
ou não, gostemos ou não, é 
certo que o crescimento da 
produção está chegando 
ao limite das possibili-
dades do Planeta e isso 
acarretará escasseamento 

de bens. Certamente as 
próximas gerações viverão 
com menor abundância 
de bens do que as atu-
ais.. Nesse contexto, o 
voto de pobreza adquire 
dimensão profética ao 
anunciar e testemunhar – 
na contramão da cultura 
produtivista-consumista 
hoje globalizada – que 
ninguém precisa ser rico 
para ser feliz.” 

Por sua vez, Ir. Lúcia 
Weiler avalia: “Diante do 
processo realizado em 
preparação a essa Assem-
bleia, o chão está prepa-
rado para acolher a se-
mente da Palavra de Deus, 
da centralidade de Jesus 
Cristo a quem seguimos 
e de seu projeto do Reino 
que cresce na força do 
Espírito (cf. Mc 4, 1-34// 
Mt 13, 1-51 // Lc 8, 4 – 15 
// Jo 12, 24; 15, 14). Neste 
caminho ajuda-nos muito 
a simbologia, o tema e a 
síntese dos rostos da VR 
que já contemplamos en-
tre “espelhos e refl etores”.

Na conclusão da pales-
tra  a assessora reafirma 
a  importância de recriar 
a VRC a partir da centrali-
dade e transversalidade da 
Palavra de Deus; de reafi r-
mar o núcleo identitário da 
VR, na perspectiva do tema: 
“Reavivar o Dom de Deus”,  
recorrendo a 2Tm 1,6”.  

No dia 5 de agosto,  
durante a 48 ª Assembleia 
Geral Eletiva da Confe-
rência dos Religiosos do 
Brasil (CRB), Regional 
São Paulo, foi concluído 
o processo de eleição da 
nova diretoria.

(Pela  CRB-Núcleo 
Santos - Ir. cleide keiko 
serikava)

A partir da esquerda, a nova diretoria da CRB:  irmã 
Antonia Dal Mas (Missionária de Maria Imaculada); 
irmã Maria Filomena Mecabô (Imaculada Conceição 
de Catres); irmã Geni dos Santos Camargo (Sagrada 
Família de Bordeaux, reeleita presidente da CRB/Re-
gional São Paulo), padre Jorge Sampaio (Santíssimo 
Redentor) e  irmã Tania Baggio (Missionária de Ação 
Paroquial).

Bíblicos - se dirige à sua 
igreja, (comunidade, paró-
quia, congregação ou grupo) 
no intuito de contar com a 
sua solidariedade em favor 
da Campanha BÍBLIA NA 
VIDA.

 O povo tem sede da Pa-
lavra de Deus. E a história 
dos últimos cinquenta anos 
aqui no Brasil nos ensina 
que, quando interpretada 
de forma comprometida e 
libertadora, a Bíblia se traduz 
em Vida, em ação transfor-
madora para que o Novo 
aconteça! Todas e todos nós 
sabemos quantas pessoas e 
grupos conseguem, a partir 
da Leitura Popular da Bíblia, 
transformar sua vida, a vida 
de sua comunidade e a reali-
dade local.

 A Campanha BÍBLIA 
NA VIDA tem por fi nalidade 
estimular as comunidades a 
destinar as ofertas do Segun-
do Domingo de Setembro (ou 
de outro domingo, de acordo 
com o calendário local), para 
o trabalho de formação bíbli-
ca desenvolvido pelo CEBI 
junto às comunidades e gru-
pos de todo o Brasil.

Contamos com seu gesto 
de solidariedade, na certeza 
de que a partilha é sempre 
mais forte do que o indivi-
dualismo que muitos dese-
jam que reine em nossos 
dias. O pouco que partilha-
mos é como as duas moedi-
nhas da viúva (Mc 12,42). 
Constitui-se em verdadeira 

riqueza a nos conduzir pelo 
caminho de Deus, em que 
nem traças nem ferrugem as 
corroem, nem ladrões as ar-
rombam nem roubam, pois 
“onde estiver vosso tesouro, 
aí também estará o vosso 
coração” (cf. Mt 6,20-21; Lc 
12,33-34).

Os recursos arrecadados 
com a campanha serão assim 
distribuídos:

- 40% retornarão para o 
Estado de onde partiram as 
doações;

- 20% constituirão um 
fundo de apoio às regiões 
mais necessitadas;

- 40% serão destinados 
a atividades de formação 
bíblica de caráter nacional 
desenvolvidos pelo CEBI.

Os valores podem ser 
depositados diretamente na 
conta: Centro de Estudos 
Bíblicos - CEBI - Banco do 
Brasil - Agência 2904-1 - 
Conta 25200-X.

Em nome de todas as 
pessoas que assim, com seu 
apoio, se beneficiarão da 
Palavra de Deus em sua vida, 
expressamos nossa alegria e 
renovamos o compromisso 
de aplicar o valor doado 
com o maior cuidado e toda 
a transparência na prestação 
de contas.

Que você possa expe-
rimentar continuar expe-
rimentando os frutos da 
ressurreição!

Em Cristo,
Frei Carlos Mesters e 

Adeodata dos Anjos - As-
sessor do CEBI e Diretora 
Nacional do CEBI

Unaí/MG e Pedro II/PI, 
07 de agosto de 2012.

CEBI na Diocese
de Santos

Em Santos, sob a coorde-
nação do Diácono Ernesto 
Bechelli, o CEBI está reali-
zando o curso “Introdução 
à Leitura Popular da Bíblia 
no Primeiro Testamento”, 
destinado a todos os interes-
sados no estudo e refl exão da 
Bíblia. Vem sendo realizado 
desde o dia 13 de agosto, no 
Centro Pastoral da Igreja 
Santo Antonio do Embaré 
(Rua Visconti, casa 6), em 
Santos.

 O curso busca fornecer 
os instrumentos básicos para 
uma introdução à leitura 
da Bíblia, em especial o seu 
Primeiro Testamento, onde a 
refl exão da realidade, o estu-
do e a vivência comunitária, 
sejam os pilares de um olhar 
popular e ecumênico sobre os 
textos bíblicos.

 Serão oito encontros 
quinzenais, sempre às segun-
das-feiras, das 20h às 21h45, 
com assessoria da Equipe do 
CEBI-Santos . As inscrições 
gratuitas podem ser feitas 
até o primeiro encontro, no 
dia 13/08. Mais informações 
com Norberto (3286-4222) 
ou com Tânia (3231-9584).

PROGRAMA
13/agosto – Entrando no 

mundo da Bíblia
27/agosto – Mães, Pais e 

Salvação na Bíblia
10/setembro – Êxodo e 

organização das Tribos
24/setembro – Os Reinos 

da Bíblia
08/outubro – Os Profetas
22/outubro – Exílio e 

Reconstrução
12/novembro – Os Impé-

rios na Bíblia
26/novembro – A Sabe-

doria Bíblica
Contatos com o Diáco-

no Ernesto Bechelli - ebbe-
chelli@yahoo.com.br.

Curso de atualização em Liturgia
O Centro de Liturgia 

‘Dom Clemente Isnard’, em 
parceria com o Centro Uni-
versitário Salesiano de São 
Paulo (UNISAL) promove 
o curso de Atualização em 
Liturgia, com um número 
mínimo de 35 participantes.

O Curso de Atualização 
em Liturgia é realizado em 
duas etapas (dois janeiros 
consecutivos) em regime de 
internato e o valor da contri-
buição de cada participante 
é de cinco salários mínimos 
para cada etapa. Neste valor 
estão incluídas hospedagem 
e alimentação completa.

O objetivo do curso é 
construir um saber teológico-
litúrgico focado na partilha e 
na busca de caminhos para 
a liturgia no Brasil, à luz 

da renovação proposta pelo 
Concílio Vaticano II e outros 
pronunciamentos do magis-
tério da Igreja, em particular 
na América Latina e especial-
mente no Brasil.

Os interessados devem 
entrar em contato com a 
irmã Veronice Fernandes, 
no telefone: (11) 3726-4833 
/ 3722-4884 ou no e-mail: 
atualizacoesemliturgia@hot-
mail.com .

3º Congresso Missionário Nacional
“A dimensão missionária 

do Regional Sul 1 à luz do 
3º Congresso Missionário 
Nacional: compromissos e 
encaminhamentos”. Este foi 
o tema do 32º Encontro Mis-
sionário Estadual promovido 
pelo Conselho Missionário 
Regional Sul 1 da CNBB (São 
Paulo), de 24 a 26 de agosto, 
na cidade de Jundiaí (SP).

O encontro foi assesso-
rado pelos assessores da 
Comissão Episcopal Pasto-
ral para a Ação Missionária 
e Cooperação Intereclesial 
da CNBB, irmã Dirce Go-
mes da Silva e padre Sidnei 
Dornellas. O evento contou 
com a participação de 150 
missionários, entre sacerdo-
tes, religiosas, seminaristas, 
e na grande maioria leigos. 
Houve momentos de forma-
ção, animação, articulação e 
celebração missionária.

O bispo de Jundiaí, dom 
Vicente Costa, que é presi-
dente do Conselho Missioná-

rio Regional (COMIRE) Sul 1, 
afi rmou em sua homilia, no 
encerramento do Encontro, 
que “para o Congresso Mis-
sionário de Palmas aconte-
cer no nosso Estado de São 
Paulo, nesta realidade tão 
pluricultural e secularizada, 
é necessária uma decisão ra-
dical, eclesial e de amor por 
Jesus, deixando de lado todo 
desânimo”.

Já o assessor do COMIRE 
Sul 1, padre Éverton Apareci-
do, da diocese de Presidente 
Prudente, destacou a intera-
tividade dos palestrantes, a 
clareza com que todos volta-
ram para suas dioceses dos 
compromissos assumidos a 
partir do 3º Congresso Mis-
sionário Nacional de Palmas 
(TO), ocorrido de 12 a 15 de 
julho de 2012, e, a necessi-
dade de todas as dioceses se 
colocarem em estado perma-
nente de missão.

(http://www.cnbb.org.
br)

O corpo é imagem de 
Deus. Por meio dele ex-
pressamos nossos sen-
timentos, necessidades 
e também acolhemos a 
manifestação de outras 
pessoas. Daí o cuidado 
que devemos ter com ele 
e a atenção aos sinais, 
tanto de saúde quanto de 
doenças que podem ser 
evitadas. 

Dentro dessa visão 
cristã, as Pastorais Sociais 
da Mulher Marginalizada 
e DST-Aids, realizaram, 
dia 11 de agosto, um En-
contro em uma das boates 
na área do Porto de San-
tos, a fi m de incentivar as 
mulheres a valorizarem a 
própria vida, através do 
diagnóstico precoce da 
Aids e das doenças sexu-
almente transmissíveis. 

Encontro de Pastorais Sociais 
sobre a Valorização da Vida

Na ocasião a Pastoral 
DST-Aids apresentou slides 
sobre Aids, DST e doenças 
oportunistas. Ao fi nal fo-
ram distribuídos Folders 
contendo orientações sobre 
os temas abordados, assim 
como uma Cartilha sobre os 
Direitos da Mulher.

(Colaboração: Catari-
na Augusta/PMM Santos)

Encontro do ECC para casais da 3ª Etapa
A Coordenação Dio-

cesana do Encontro de 
Casais com Cristo (ECC) 
realiza encontro de for-
mação para casais da 
3ª Etapa, de 26 a 28 de 
outubro.

Local: Paróquia N. 
Sra. das Graças, em PG.

Os casais interessados 
em participar do encon-
tro devem fazer inscrição 
antecipada.

Mais informações: 
José Carlos e Angela - 
3561-6074 ou email: jo-
secarloseangela@gmail.
com

Acesse: 
ww.diocesedesantos.com.br 

www.facebook.com/diocesedesantos

Acampamento da Juventude
A paróquia S. João Batista, em Bertioga, está 

organizando o Acampamento da Juventude na 
Comunidade Nossa Senhora dos Anjos.

Dias: 29 e 30 de setembro.
Inscrições e informações na secretaria paro-

quial. Tel.: (13) 3317-1838. Taxa R$ 10,00.
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Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado
EDITORIAL VOZ DO PASTOR

MENSAGEM DO BISPO

A Palavra de Deus na vida e missão da Igreja

Estamos por nossa conta e risco
(O Dia Mundial do Mi-

grante e do Refugiado é 
celebrado em nível mundial 
no dia 21 de setembro. No 
Brasil, é celebrado no mês 
de junho).

"Migrações e novas 
evangelizações"

Queridos Irmãos e Irmãs!
Anunciar Jesus Cristo, único 

Salvador do mundo, «constitui 
a missão essencial da Igreja, 
tarefa e missão, que as amplas 
e profundas mudanças da so-
ciedade atual tornam ainda 
mais urgentes» (Exort. apost. 
Evangelii nuntiandi, 14). Ali-
ás, hoje, sentimos a urgência 
de promover, com novo vigor 
e novas modalidades, a obra 
de evangelização num mundo 
onde a queda das fronteiras e os 
novos processos de globalização 
deixaram as pessoas e os povos 
ainda mais próximos, tanto pela 
expansão dos meios de comuni-
cação, como pela frequência e a 
facilidade com que indivíduos 
e grupos se podem deslocar. 
Nesta nova situação, devemos 
despertar em cada um de nós 
o entusiasmo e a coragem que 
impeliram as primeiras comu-
nidades cristãs a ser intrépi-
das anunciadoras da novidade 
evangélica, fazendo ressoar no 
nosso coração as palavras de São 
Paulo: «Se anuncio o Evangelho, 
não tenho de que me gloriar, é 
antes uma obrigação que me foi 
imposta: ai de mim, se eu não 
evangelizar!» (1 Cor 9,16).

O tema, que escolhi para o 
Dia Mundial do Migrante e do 
Refugiado em 2012, «Migrações 
e nova evangelização» – nasce 
desta realidade. De fato, a hora 
presente chama a Igreja a rea-
lizar uma nova evangelização 
inclusive no vasto e complexo 
fenômeno da mobilidade hu-
mana, intensificando a ação 
missionária tanto nas regiões 
de primeiro anúncio, como nos 
países de tradição cristã.

Em tal contexto, sucede 
frequentemente que os migran-
tes que conheceram Cristo e O 
aceitaram se sintam impelidos 
a considerá-Lo como não rele-
vante na própria vida, a perder 

o sentido da fé, a deixar de se 
reconhecerem como parte da 
Igreja, acabando muitas vezes 
por viverem uma existência que 
já não é caracterizada por Cristo 
e pelo seu Evangelho. Cresceram 
no seio de povos marcados pela 
fé cristã, mas depois com frequ-
ência emigram para países onde 
os cristãos são uma minoria ou 
a antiga tradição de fé já não 
é convicção pessoal, nem con-
fissão comunitária, mas está 
reduzida a um fato cultural. Aqui 
a Igreja enfrenta o desafio de 
ajudar os migrantes a manterem 
fi rme a fé, mesmo quando falta o 
apoio cultural que existia no país 
de origem, lançando mão inclu-
sive de novas estratégias pasto-
rais, assim como de métodos e 
linguagens para um acolhimento 
vivo da Palavra de Deus. 

Mas o atual fenômeno mi-
gratório é também uma opor-
tunidade providencial para o 
anúncio do Evangelho no mundo 
contemporâneo. Homens e mu-
lheres provenientes das mais 
diversas regiões da terra, que 
ainda não encontraram Jesus 
Cristo ou que O conhecem só 
de maneira parcial, pedem para 
ser acolhidos em países de an-
tiga tradição cristã. Em relação 
a eles, é necessário encontrar 
modalidades adequadas para 
que possam encontrar e conhe-
cer Jesus Cristo e experimentar 
o dom inestimável da salvação, 
que para todos é fonte de «vida 
em abundância» (cf. Jo 10,10); 
os próprios migrantes desempe-
nham um papel precioso a este 
respeito, porque podem, por sua 
vez, tornar-se «anunciadores da 
Palavra de Deus e testemunhas 
do Senhor Ressuscitado, espe-
rança do mundo» (Exort. apost. 
Verbum Domini, 105).

No exigente itinerário da 
nova evangelização em âmbi-
to migratório, assumem um 
papel decisivo os agentes pas-
torais – sacerdotes, religiosos 
e leigos – que se encontram a 
trabalhar num contexto cada 
vez mais pluralista: em comu-
nhão com os seus Ordinários, 
inspirando-se no Magistério da 
Igreja, convido-os a procurar 
caminhos de partilha fraterna e 

anúncio respeitoso, superando 
contrastes e nacionalismos. 
Por sua vez, as Igrejas tanto de 
proveniência, como de trânsito 
e de acolhimento dos fluxos 
migratórios saibam intensificar 
a sua cooperação em benefício 
tanto dos que partem como 
daqueles que chegam e, em 
todo o caso, de quantos têm 
necessidade de encontrar no 
seu caminho o rosto misericor-
dioso de Cristo no acolhimento 
do próximo. 

Os refugiados que pedem 
asilo, fugindo de perseguições, 
violências e situações que põem 
em perigo a sua vida, têm ne-
cessidade da nossa compreen-
são e acolhimento, do respeito 
pela sua dignidade humana e 
seus direitos, assim como da 
consciência dos seus deveres. 
O seu sofrimento reclama dos 
diversos Estados e da comu-
nidade internacional que haja 
atitudes de mútuo acolhimen-
to, superando temores e evitan-
do formas de discriminação e 
que se procure tornar concreta 
a solidariedade também me-
diante adequadas estruturas 
de hospitalidade e programas 
de reinserção. Tudo isto exige 
uma ajuda recíproca entre as 
regiões que sofrem e aquelas 
que, anos após anos, acolhem 
um grande número de pessoas 
em fuga e também uma maior 
partilha de responsabilidades 
entre os Estados.

A imprensa e os outros meios 
de comunicação desempenham 
um papel importante para fazer 
conhecer, com imparcialidade, 
objetividade e honestidade, a 

situação de quantos foram for-
çados a deixar a sua pátria e os 
seus afetos e desejam começar a 
construir uma nova existência.

As comunidades cristãs re-
servem particular atenção aos 
trabalhadores migrantes e suas 
famílias, acompanhando-os com 
a oração, a solidariedade e a ca-
ridade cristã; valorizando aquilo 
que enriquece reciprocamente 
e promovendo novos projetos 
políticos, econômicos e sociais, 
que favoreçam o respeito pela 
dignidade de cada pessoa, a 
tutela da família, o acesso a uma 
habitação condigna, ao trabalho 
e à assistência.

Por fim, desejo recordar a 
situação de numerosos estu-
dantes vindos de outros países 
que enfrentam problemas de 
inserção, dificuldades buro-
cráticas, aflições na busca de 
alojamento e de estruturas 
de acolhimento.  De modo 
particular, as comunidades 
cristãs mostrem-se sensíveis 
com tantos jovens que, além 
do crescimento cultural, têm 
necessidade – precisamente 
devido à sua tenra idade – de 
pontos de referência, culti-
vando no seu coração uma 
profunda sede de verdade e o 
desejo de encontrar Deus. De 
modo especial, as Universida-
des de inspiração cristã sejam 
lugares de testemunho e de 
irradiação da nova evangeli-
zação, aparecendo seriamente 
comprometidas, no ambiente 
acadêmico, não só em coope-
rar para o progresso social, 
cultural e humano, mas tam-
bém em promover o diálogo 
entre as culturas, valorizando 
a contribuição que podem dar 
os estudantes estrangeiros. 

Queridos amigos, invoque-
mos a intercessão de «Nossa 
Senhora do Caminho», para que 
o anúncio jubiloso da salvação 
de Jesus Cristo infunda espe-
rança no coração daqueles que 
se encontram, em condições de 
mobilidade, pelas estradas do 
mundo. A todos asseguro a mi-
nha oração e concedo a Bênção 
Apostólica.

(Mensagem completa em: 
www.vatican.va)

No mês de agosto, trata-
mos das vocações à vida cristã: 
Sacerdócio, Família, Vida con-
sagrada e Catequistas (Leigos e 
Leigas). No mês de setembro, 
mês da Bíblia, tratamos da 
Palavra de Deus como funda-
mento da Igreja, das Vocações 
e de nossa Oração.   

I. A BÍBLIA, FUNDA-
MENTO DA IGREJA E DA 
VIDA CRISTÃ

Desenvolvemos o tema 
a partir da Exortação Apos-
tólica VERBUM DOMINI, 
do Papa Bento XVI, dirigida 
ao Episcopado, ao Clero, às 
Pessoas Consagradas e aos 
fi éis Leigos sobre a Palavra de 
Deus na Vida e na Missão da 
Igreja. A Exortação expõe os 
conteúdos principais da XII 
Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo sobre o coração da 
vida cristã: a Palavra de Deus. 

O Santo Padre explicita: 
"A Igreja funda-se sobre a 
Palavra de Deus, nasce e vive 
dela. No Concílio Vaticano 
II, a Dei Verbum deu grande 
impulso à redescoberta da 
Palavra de Deus na vida da 
Igreja, à reflexão teológica 
sobre a Revelação divina e ao 
estudo da Sagrada Escritura. 
E descreve um detalhe no 
Sínodo; "Na XII Assembleia 
sinodal, Pastores vindos de 
todo o mundo congregaram-
se ao redor da Palavra de 
Deus, colocando simbolica-
mente no centro da Assem-
bleia o texto da Bíblia, para 
redescobrirem algo que nos 
arriscamos  a dar por adquiri-
do no dia-a-dia: o fato de que 
Deus nos fale e responda às 
nossas perguntas". 

E acrescenta: "Isto signifi -
ca que quanto mais aprofun-
darmos nossa relação com 
o Senhor Jesus, tanto mais 
nos damos conta que Ele nos 
chama à santidade, através 
de opções defi nitivas, pelas 
quais a nossa vida responde 
ao seu amor, assumindo 
funções e ministérios para 

edifi car a Igreja (VD, 77).
II. A BÍBLIA NA BASE 

DAS VOCAÇÕES:
a) - Palavra de Deus 

e Ministros ordenados 
e candidatos às ordens 
sacras - "Dirigindo-me em 
primeiro lugar aos Ministros 
Ordenado da Igreja, recordo-
lhes o que afi rmou o Sínodo: 
a Palavra de Deus é indispen-
sável para formar o coração 
de um bom pastor, ministro 
da Palavra. Bispos, presbí-
teros, diáconos e candidatos 
às ordens sacras não podem 
de forma alguma pensar em 
viver a sua vocação e missão 
sem um decidido e renovado 
compromisso de santifi cação, 
que tem um de seus pilares 
no contato com a Bíblia" 
(VD, 78). particularmente na 
lectio divina.

b) - Palavra de Deus, 
matrimônio e família - 
"Com o anúncio da Palavra 
de Deus, a Igreja revela à 
família cristã a sua verda-
deira identidade, o que ela 
é e o que deve ser segundo o 
desígnio de Deus. A Palavra 
de Deus está na origem do 
matrimônio. Na celebração 
sacramental, o homem e a 
mulher pronunciam uma 
palavra profética de doação 
recíproca: ser uma só carne, 
sinal de união de Cristo e da 
Igreja. Deriva deste mistério 
nupcial a responsabilidade 
dos pais em relação a seus 
fi lhos: a comunicação e o tes-
temunho da vida em Cristo. 
Cada casa tenha a sua Bíblia 
e a conserve em lugar digno 
para poder lê-la e utilizá-la na 
oração (VD, 85).

c) - Palavra de Deus e 
vida consagrada - "Esta 
nasce da escuta da Palavra 
de Deus e acolhe o Evangelho 
como norma de vida. Dela 
brotou cada um dos carismas 
e respectivas Regras. A gran-
de tradição monástica teve 
como fator constitutivo da 
própria espiritualidade a me-

ditação da Sagrada Escritura, 
particularmente na forma de 
lectio divina" (VD, 83).

d) - Palavra de Deus 
e fi éis leigos - Os fi éis lei-
gos difundem o Evangelho 
no trabalho, na escola, na 
educação e na sua inserção 
nas realidades temporais e 
participação nas atividades 
terrenas. Precisam ser for-
mados a discernir a vontade 
de Deus por meio de uma 
familiaridade com a Palavra 
de Deus, lida e estudada na 
Igreja, sob a guia dos legíti-
mos pastores (VD, 84).

III. A BÍBLIA FUN-
DAMENTA NOSSA ORA-
ÇÃO:

a) - A Leitura orante 
da Palavra de Deus:

O Documento do Concí-
lio Vaticano II Dei Verbum 
recomenda que todos os fi éis 
"debrucem-se gostosamente 
sobre o texto sagrado, que 
através da Sagrada Liturgia, 
rica de palavras divinas, quer 
pela leitura espiritual, quer 
por outros meios que se vão 
espalhando tão louvavel-
mente por toda a parte, com 
a aprovação e o estímulo dos  
pastores da Igreja. Lembrem-
se, porém, que a leitura da 
Sagrada Escritura deve ser 
acompanhada de oração" 
(DV, 25). "O lugar privile-
giado para a leitura orante 
da Bíblia é a Liturgia, parti-
cularmente a Eucaristia, na 

qual, ao celebrar o Corpo e 
o Sangue de Cristo no Sacra-
mento, se atualiza no meio de 
nós a própria PALAVRA, que 
é Jesus (VD, 86)

b) - A Lectio divina 
- A Lectio divina" é verda-
deiramente capaz não só de 
desvendar ao fi el o tesouro 
da Palavra de Deus, mas tam-
bém de criar o encontro com 
Cristo, Palavra divina viva". 

Os três passos fundamen-
tais da Lectio Divina são:

1. Lectio (Leitura): O 
que diz o texto? Começa-se 
sempre com a leitura atenta;

2. Meditatio (Medi-
tação): O que nos diz o 
texto? Trata-se de palavras 
pronunciadas no presente e 
não apenas no passado;

3. Oratio (Oração): o 
que dizemos ao Senhor em 
resposta à sua Palavra.

Há ainda outro momento 
da Lectio Divina, chamado: 

Contemplatio (Con-
templação) - Neste mo-
mento, assumimos como 
dom de Deus o seu próprio 
olhar, ao julgar a realidade, 
e interrogamo-nos: qual é 
a conversão da mente, do 
coração e da vida que o Se-
nhor nos pede? "Não vos 
conformeis com este século, 
mas transformai-vos pela 
renovação de vossa mente, a 
fi m de conhecerdes a vontade 
de Deus: o que é bom, o que 
Lhe é agradável e o que é 
perfeito", afi rma o Apóstolo 
(Rm, 12,2). 

Terminamos contemplan-
do a Mãe de Jesus. Maria sin-
tetiza todos os momentos da 
oração e das escolhas na vida. 
Ela "conservava todas estas 
coisas, ponderando-as no 
seu coração" (Lc 2,19) e sabia 
encontrar o nexo profundo 
que une os acontecimen-
tos, os atos e as realidades, 
aparente-mente desconexos, 
no grande desígnio divino. 
Nossa Senhora do Monte 
Serrat nos abençoe e proteja!

D. Jacyr Francisco 
Braido,CS 

Bispo Diocesano 
de Santos

Papa Bento XVI

Aproximando-se as eleições 
municipais (7/10), começou 
a propaganda política. Quem 
assiste? Cavaletes e banners 
invadem nossas cidades. Quem 
lê, ou lembra o que lê, depois 
de passar por 10 ou 20 deles? 
Nos semáforos, bandeiras e 
‘santinhos’ que dizem quase 
nada sobre o candidato. As mes-
mas imagens com uma foto do 
candidato sorridente, número, 
nome do partido e um slogan 
qualquer também invadem as 
redes sociais. Pouco ou nada 
dizem. Na verdade, tratam o 
eleitor como se ele fosse um ser 
“idiotizado”. Quem acredita que 
alguém, em sã consciência, vai 
votar num candidato porque 
ele está belo e formoso em um 
pedaço de papel?

Quem vê apenas os santinhos, 
cavaletes e propagandas de TV e 
rádio não imagina quanto se gasta 
em uma eleição. E, se há gastos, 
é preciso levantar dinheiro. Boa 
parte deste dinheiro vem de doa-
ções: Empresas, Bancos, pessoas 
e grupos. Por determinação do 
Tribunal Superior Eleitoral os 
nomes de todos os doadores 
nas campanhas eleitorais devem 
ser revelados. Qualquer pessoa 
pode ver quanto e quem doou 
dinheiro para candidatos ou 
para partidos políticos. Os dados 
estão  disponíveis no Repositório 
de Dados Eleitorais do Tribunal 
Superior Eleitoral, no link  <www.
tse.jus.br/eleicoes/repositorio-
de-dados-eleitorais’>. Acesse o 
espaço reservado às prestações de 
contas e, em seguida, selecione o 
ano de 2012.

Com um pouco de paciência 
é possível ver quanto os can-
didatos da Baixada Santista já 
receberam em doações para suas 
campanhas. Também é possível 
ver o quanto os partidos políticos 
recebem de grandes constru-
toras e bancos. Por exemplo, 
a “Receita dos Candidatos”, 
disponível no site indicado em 
28 de agosto, permite verifi car 
que os candidatos a vereador 
e os candidatos a prefeito na 
Baixada Santista arrecadaram 
juntos quase 4 milhões e 500 
mil reais para suas campanhas. 

É preciso dizer, que a receita dos 
candidatos é desigual. Para al-
guns consta a disponibilidade de 
algumas centenas de reais. Para 
outros, apenas uma doação de 
50 reais. De qualquer forma, os 
valores unidos para um mesmo 
fi m passam a ser astronômicos, 
considerado, por exemplo, o 
valor de um salário mínimo. 
Dessa forma, cada vez mais, a 
tão falada democracia está refém 
do poder econômico. Grandes 
interesses estão em jogo. E estes 
interesses colocam-se como bar-
reiras entre as necessidades do 
povo e o político eleito. É dessa 
forma que vamos construindo 
a cidade inadequada para a 
vida humana, onde milhares de 
pessoas não têm onde morar 
dignamente. A vida ainda fi ca 
pior se pensarmos na situação 
em que está a educação, a saúde 
e o transporte público. Com o 
abandono da ‘coisa pública’, 
dia-por-dia, contribuimos para 
transformar a vida na cidade em 
um verdadeiro caos.  

Em tempo. Apenas para 
refl etir. Isadora Faber, 13 anos,  
aluna de escola pública de Flo-
rianópolis tem feito muito mais 
pela Escola do que muito po-
lítico. Para ela, bastou denun-
ciar no Facebook a situação 
de sua escola (www.facebook.
com/pages/Diário-de-Clas-
se/261964980576682). Este não 
é um caminho fácil. Mas o que 
fazer quando os políticos não 
cumprem com seu compromis-
so e abandonam as cidades aos 
interesses do poder econômico? 
A quem recorrer se as Câmaras 
Municipais, com suas reuniões 
onde ninguém se entende, são 
o espelho do descaso e do aban-
dono? Onde buscar a informação 
da verdade, se as empresas de 
comunicação já não se interes-
sam por denunciar, averiguar 
e pesquisar a atividade dos po-
líticos eleitos? Com certeza, es-
tamos por nossa conta e risco... 
Isadora resolveu assumir sua 
parcela de risco, sonhando com 
um mundo melhor no futuro. 
Será que ainda precisamos de 
políticos subservientes ao poder 
econômico?

Diocese presente no encontro internacional

EQUIPES DE NOSSA SENHORA

Com a presença de mais ou 
menos 8 mil equipistas de diver-
sas partes do mundo, 800 Sacer-
dotes Conselheiros Espirituais 
(SCE) das Equipes e 16 bispos 
realizou-se, de 21 a 26 de julho, 
o XI Encontro Internacional 
das Equipes de Nossa Senhora, 
evento que acontece de seis em 
seis anos e pela primeira vez foi 
realizado no Brasil. O evento 
tem como fi nalidade apresentar 
os objetivos do movimento para 
os próximos anos. 

O tema deste ano foi “Ousar 
o Evangelho” refererindo-se 
ao Evangelho de Lucas, o Bom 
Samaritano, onde cada uma 
das cinco regiões do mundo deu 
ênfase a uma parte do Evangelho 
de acordo com sua realidade.

O Frei  dominicano,  T. 
Radcliffe todos os dias nos pas-
sava uma mensagem e uma foi 
marcante: a razão de ser do nos-

Parte do grupo de equipistas da Diocese de Santos no En-
contro de Brasília

so Movimento que é o de ajudar 
os casais a descobrir as riquezas 
do sacramento do matrimônio 
e a viver uma espiritualidade 
conjugal. Salientou também que 
precisamos encarar a realidade 
em que tantas pessoas vivem. 
Todos nós temos amigos, fami-
liares e talvez fi lhos cujas vidas 
seguira outros rumos: qual a 
nossa missão em relação a eles?

Tivemos também um coral 
formado por 150 equipistas de 
várias partes do mundo, co-
mandado por uma maestrina 
de Brasília, cujos ensaios eram 
realizados através da Internet.

Os equipistas do Brasil de-
ram uma lição de organização 
e acolhida.

O verdadeiro amor consiste 
em estar aberto àquilo de que o 
outro precisa neste momento. 

(Colaboração: Zulmira e 
Rollo/ENS - Setor B Santos).

O Seminário Redentoris-
ta Santo Afonso, em Apare-
cida (SP) recebe, de 17 a 21 
de setembro, os participan-
tes do Encontro Nacional de 
Formadores de Seminário 
Menor e Propedêutico. O 
evento é promovido pela 
Organização dos Seminá-
rios e Institutos Filosófico-
Teológicos do Brasil (OSIB).

A assessoria do encon-
tro será do presidente da 
Comissão Nacional  dos 
Presbíteros, padre Ansel-
mo Matias Limberger. Ele 
desenvolverá a temática 

Encontro Nacional de formadores
“Desafios e pistas para a 
convivência entre forman-
dos de faixas etárias e ex-
periências diferentes no 
processo formativo”. 

A expectativa da OSIB é 
de que o encontro promova 
a busca por elementos que 
possibilitem um adequado 
acompanhamento das voca-
ções por parte dos formado-
res, favorecendo uma melhor 
interação entre os forman-
dos. As inscrições para o 
evento podem ser feitas no 
site da OSIB.

(www.cnbb.org.br)
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Missas na TV 
Santa Cecília

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis/ 
Cubatão – 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora 
(Par. S. Antonio)/Praia 
Grande – 20h
3. N.S. Aparecida/Santos 
– 20h (última 2ª-f)
4. Com. Santa Clara (Pro-
Par. São Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu- Tem-
porariamente na Capela 
Jesus Ressucitado/ Cuba-
tão – 20h
6. Sagrada Família/San-
tos - 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 
/São Vicente - 20h. 
10. Cap. S. Pedro e S. Pau-
lo (Par. S. Judas Tadeu 
-Cubatão) - 20h.
11 - N. Sra. das Graças/
Vicente de Carvalho - 2ª-f 
após a missa das 19h30
Terça-feira
12. Cap. S. Antonio (Par. 
N.S. Graças/PG - 19h)
13. Matriz de S.Antônio/
PG-20h
Quarta-feira
14. S. José Operário/San-
tos – 19h30 (1ª 4ª-f)
15. Capela  Espírito Santo 
(Par. N.S. Fátima)/ Gua-
rujá – 19h30
16. Capela N.S. Aparecida 
(Par. S. Judas Tadeu)/ 
Cubatão – 20h
17. N. Sra. Assunção - San-
tos - 20h 
Quinta-feira
18 - Com. S. Judas Tadeu 
(Par. S. João Batista/Pe-
ruíbe) - 3ª 5ª-f - 19h30.
19 - Par. S. Judas Tadeu - 
Santos - Após a missa das 
20h (Toda 1ª quinta-feira 
do mês).
20. Aparecida/SV – 19h
21 - N. Sra. da Lapa - toda 
quinta às 20 horas.
Sexta-feira
22. S. Benedito/Stos – 19h
23. Santa Margarida Ma-
ria/ Santos – 20h
24. Par. São Tiago Após-
tolo/ Santos – 20h
25. S. João Batista/Peruí-
be - 20h  (4ª 6ª-f).
26. Senhor dos Passos - 
Última sexta-feira - 20h.
Domingo
27. N.S. Aparecida/SV – 
17h (2º domingo)
28. Igreja Divino Espírito 
Santo (Paróquia S.  Tia-
go)/Santos – 20h
29 - Par. Santa Teresinha 
- Itanhaém - 19h

QUAL É A DÚVIDA?

Pe. Dr. Caetano Rizzi  - Vigário 
Judicial da Diocese de Santos

Viver juntos
ou casar?

Uma eclesiologia a partir do Povo de Deus Todo domingo, às 10h, 
a Santa Cecília TV retrans-
mite missas gravadas nas 
paróquias da Diocese. Veja 
a programação das missas 
de setembro. Os horários 
abaixo referem-se ao horá-
rio da gravação das missas 
nas paróquias:

1 - 16h - Igreja Santa Cruz  
- Santos.

8 - Festa de N. Sra. do 
Monte Serrat - Ao vivo

15 - 18h30 - Jesus Cruci-
fi cado - Santos

22 - 19h - Sagrado Cora-
ção de Jesus – Santos

30 -  8h - S. Francisco de 
Assis -Cubatão.

A Santa Missa é transmi-
tida pelos seguintes canais 
da Santa Cecília TV: 51 
UHF Litoral Sul, 52 UHF, 
13 NET.

CODILEI - CONSELHO DIOCESANO DE LEIGOS

 Palavra viva 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

01 Mt 25,14-30 

Dom - 02 1ª Leitura - Dt 4,1-2.6-8 2ª Leitura - Tg 1,17-18.21-22.27 Evangelho - Mc 7,1-8.14-15.21-23 

03 Lc 4,16-30 04 Lc 4,31-37 05 Lc 4,38-44 06 Lc 5,1-11 07 Lc 5,33-39 08 Mt 1,1-16.18-23 

Dom - 09 1ª Leitura - Is 35,4-7 2ª Leitura - Tg 2,1-5 Evangelho - Mc 7,31-37 

10 Lc 6,6-11 11 Lc 6,12-19 12 Lc 6,20-26 13 Lc 6,27-38 14 Jo 3,13-17 15 Jo 19,25-27 

Dom - 16 1ª Leitura - Is 50,5-9 2ª Leitura - Tg 2,14-18 Evangelho - Mc 8,27-35 

17 Lc 7,1-10 18 Lc 7,11-17 19 Lc 7,31-35 20 Lc 7,36-50 21 Mt 9,9-13 22 Lc 8,4-15 

Dom - 23 1ª Leitura - Sb 2,12.17-20 2ª Leitura - Tg 3,16-4,3 Evangelho - Mc 9,30-37 

24 Lc 8,16-18 25 Lc 8,19-21 26 Lc 9,1-6 27 Lc 9, 7-9 28 Lc 9, 18-22 29 Jo 1, 47-51 

Dom - 30 1ª Leitura - Nm 11,25-29 2ª Leitura - Tg 5,1-6 Evangelho - Mc 9,38-43.45.47-48 
Fonte: Liturgia Diária, Paulus - Ano XXI, 249, Setembro 2012

Intenção do mês:  PARA QUE OS POLÍTICOS ATUEM SEMPRE COM 
HORNRADEZ, INTEGRIDADE E AMOR À VERDADE

Liturgia
Setembro

Datas Importantes:
02 - Domingo comum 22
03 - São Gregório Magno
07 - Dia da Independencia
     - Grito dos Excluídos
08 - Natividade de Nossa Senhora
09 - Domingo comum 23
12 - Santíssimo Nome de maria
13 - São João Crisóstomo
14 - Exaltação da Santa Cruz
15 - Nossa Senhora das Dores
16 - Domingo comum 24
17 - São Roberto Belarmino

19 - São Januário
20 - Santos André Taegon e Paulo 
Hasang
21 - São Mateus
23 - Domingo comum 25
26 - Santos Cosme e Damião
27 - São Vicente de Paulo
28 - Santos Venceslau e Lourenço 
Ruíz
29 - Santos Miguel, Gabriel e Rafael
30 - Domingo comum 26
     - DIA DA BÍBLIA

Terço
dos Homens

Confi ra a agenda 
do Terço dos Homens 

nas paróquias da 
Diocese de Santos

Semana Teológica para os Leigos
O Conselho de Leigos 

da  Diocese de  Santos 
(Codilei) promove anu-
almente a Semana Te-
ológica como momento 
de formação, atualização, 
debate e aprofundamento 
das questões relaciona-
das à vocação laical, ao 
protagonismo do leigo 
na Igreja e na Sociedade.

Tema: Este ano, a Se-
mana acontece de 3 a 5 
de setembro, com o tema 
“Revisitando o Concílio 

Vaticano II”.
Assessor: Pe. Alfre-

do José Gonçalves,CS, 
Superior Provincial dos 
Missionários de S. Carlos 
(Padres Carlistas).

Local: Liceu Santista, 
das 19h30 às 22h.

Inscrição: R$ 10,00, 
a ser feita no Centro Dio-
cesano de Pastoral, com 
Patrícia.

Mais informações: 
(13) 3228-8882 - Centro 
Diocesano de Pastoral.

RETIRO PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO - NO CEFAS – 26, 27 E 28/10/2012
FICHA DE INSCRIÇÃO

Dados do casal
Ela:________________________________________________________
Ele:__________________________________________________________
Data de nascimento: Dela: ____/____/_____     Dele _____/_____/_____ 
Tempo de união:_____________________________________________
Freqüentam alguma paróquia? Qual?___________________________________
Indicados por:__________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________
Bairro: __________ CEP.:______________Cidade:______________________
Tel.: resid. _______________E-mail________________________________
Cel.  dela: ______________________   Cel. dele:________________________
Dados do retiro - Valor R$ 120,00 (incluída alimentação e estadia)
Pagamento: (       )  1ª Parcela p/15/08(       )  2ª Parcela p/ 15/09  ou   (       ) Total até 15/10
Dúvidas? Ligue: 3877-1327 / 3471-4665 / 3358-2436 / 3364-2016

Retiro anual para casais em segunda união
A Pastoral dos Casais em Segunda União da Diocese de Santos está promovendo o 

retiro anual para casais. A coordenação do retiro é de padre Julio Lopes Llarena.

Desde o princípio o Se-
nhor Deus criou o homem e 
a mulher e os abençoou para 
constituírem uma só pessoa, 
portanto, uma família. Jesus 
elevou esta união natural à 
dignidade de Sacramento, 
portanto, um é sagrado para 
o outro. E isto só é possível 
com o Sacramento do Matri-
mônio, preparado, celebrado 
e vivido na fé Católica.

Feito este  esclarecimen-
to, respondo à pergunta de 
Valéria, da Paróquia Bom 
Jesus, do Guarujá: "Viver 
juntos ou casar?"

O ‘viver juntos’, como 
muita gente faz, é brincar de 
casamento. Não há vínculo, 
não há contrato, não há sa-
cramento. Portanto, não há 
segurança e nem responsa-
bilidade. ‘Eu estou morando 
junto’ não é a mesma coi-
sa que 'estou casado com', 
onde há responsabilidade e 
amor verdadeiro. Eu posso 
morar junto até enjoar, até 
encontrar outro, ir para outra 
aventura. É fazer experiência 
para ver se dá certo, se o casal 
tem condições de viver uma 
nova realidade. 

Isto está certo? -Não! 
Totalmente errado! A expe-
riência mostra que casais que 
moram juntos, para fazer ex-
periência, são os mais propí-
cios ao divórcio, à separação.

Escolher um parceiro 
apenas para morar junto 
não é a mesma coisa que 
escolher um cônjuge. Diante 
do primeiro obstáculo, se 
desfaz tudo.

Um casamento feliz e du-
radouro, portanto, para sem-
pre, se faz com um namoro 
sadio, numa escolha livre, 
num ambiente familiar onde 
ambas as famílias se conhecem 
e se apoiam. Se faz com um 
noivado que compromete mais 
dos dois e as famílias na busca 
de uma felicidade plena para a 
nova família, se faz na presen-
ça de Deus, na Comunidade, 
vivendo o "ser Igreja".

Não se conhece a pessoa 
morando juntos, fazendo ex-
periências "para ver se dá cer-
to". Se vive uma vida digna, no 
estudo, no trabalho, na família, 
na fé. Há todo um planeja-
mento, que não é o preparar a 
festa e a viagem, pois tudo isso 
termina, mas no preparar-se 
para a vida, no pensar nos 
fi lhos, no preparar o futuro. 

Bonito aquele desenho que 
postaram no face onde alguém 
pergunta a um casal como é 
possível viver juntos 65 anos 
de casados. A respsota é be-
líssima: "É que somos de um 
tempo onde nos ensinavam a 
consertar o que se quebrava, e 
não trocar por outro!"

No querer ‘morar juntos’ 
fi ca sempre em aberto a pos-
sibilidade de sair e buscar 
outra pessoa. Casar é criar 
vínculos, responsabilidades, 
planejar a vida. Viver jun-
tos é ter a liberdade de, em 
qualquer momento, voltar 
para trás.Com o casamento, o 
casal cria  hábitos, comparti-
lha família, amigos, moradia, 
responsabilidades, segurança 
no emprego, partilha de gas-
tos e, o que é mais importante 
e dá sentido à vida, o amor 
é verdadeiro, o que torna 
mais difícil a separação, que 
nunca será um voltar ao que 
eram antes.

Embora hoje tudo é rela-
tivizado, "é eterno enquanto 
dura", diante de Deus e da 
própria consciência, se sabe 
bem que não é assim. A so-
ciedade cria tipos e hábitos, 
modismos que duram um 
verão, e depois não dá con-
dições para curar o que foi 
ferido, consertar o que está 
estragado. 

A sociedade, sem Deus, 
trata o ser humano, a vida a 
dois, como um produto que 
se compra com um ano de ga-
rantia ou garantia extendida. 
Quebrou? -Troca por outro. 
Não tem conserto. 

Um namoro sadio e sério, 
um noivado com compro-
missos, uma vida familiar 
íntegra, uma vida de fé com-
prometida e a participação, 
ainda como namorados, na 
vida da Igreja, um saber 
perdoar e pedir perdão, de 
coração, dá a garantia de um 
casamento feliz, abençoado e 
duradouro. 

MAS É PRECISO QUE OS 
DOIS QUEIRAM ISSO! NÃO 
BASTA APENAS UM.

No Casamento-Sacra-
mento, nosso Deus, o Deus 
do impossível, molda as pes-
soas pela Graça e elas vivem 
no amor para sempre. Se você 
se sente vocacionado para o 
Matrimônio, faça a experiên-
cia concreta diante de Deus. 
E você será feliz, bem como 
seu(sua) esposo(a).

O grande teólogo J. Y.Congar 
já dissera que toda discussão 
sobre a Igreja era uma Hierar-
cologia e não uma Eclesiologia. 
Afi nal, até o Concílio Vaticano  
I I uma corrente predominante 
no pensamento eclesial, e na 
prática no topo de sua estrutura 
não só pensava e agia como se a 
Igreja fossem os bispos e demais 
ordenados, mas chegava mesmo 
a considerar que a Igreja era, ela 
mesma, o Reino de Deus. Daí 
a afi rmação categórica de que 
“fora da Igreja não há salvação”.

O Vaticano II coloca os ter-
mos em seus devidos lugares a 
partir da Constituição Dogmáti-
ca sobre a Igreja, a Lumem Gen-
tium, através da qual a Igreja 
é estabelecida como o Povo de 
Deus. Neste modelo eclesiológi-
co, todos e todas que passaram 
pelas águas do Batismo são cha-
mados a se constituírem como 
Povo, na continuidade do Povo 
chamado no Antigo Testamen-
to, e todos e todas chamados a 
se constituírem como sujeitos, 
partícipes da mesma missão que 
é a de anunciar o Reino. O cará-
ter de sujeito da evangelização 
pertence a todos os membros do 
Povo de Deus.

Neste modelo, todos e todas 
só podem ser corresponsáveis 
na única missão dada À Igreja 
pelo Espírito, corresponsabili-
dade esta que é o sinal de que 
neste modelo eclesial, nesta 
eclesiologia, não há lugar para 
a inércia nem para a imobili-
dade. Afinal, de Igreja carac-
terizada como o próprio Reino 
de Deus ela passa a ser sinal, 
sacramento, instrumento deste 
Reino. A responsabilidade ecle-
sial é, portanto, muito maior, já 
que como sinal-sacramento ela 
deve, como visibilidade histó-
rica, apontar para o invisível 
que, por um lado já acontece 
e, por outro lado, é expectativa 
na parusia. É a qualidade do 
sinal que chama à conversão 
ao mesmo tempo em que pode 
afastar e inibir. 

Não há na Igreja, segundo 
Paulo, ninguém que não seja 
chamado a colocar seus caris-
mas a serviço da comunidade 
e do mundo. E o que distingue 
os serviços e  ministérios não 
é o poder, mas a proporção do 
que é a colocado em comum. 
Não há ação pequena ou gran-
de, ministério de primeira ou 
segunda categoria. Ao contrário! 
A partir de um aprofundamento 
do pensamento paulino, a Igreja 
é toda ministerial.

O Documento 62, Missão e 
Ministérios dos  Cristãos Leigos 
e Leigas avança um pouco mais 
e se  pergunta se ainda temos 
que pensar a Igreja a partir do 
binômio “hierarquia e laicato”, 
binômio que mais distingue e 
separa que une, e colocando 
em seu lugar outra afirmação 
que apenas une: Igreja como 
comunidade de carismas e mi-
nistérios.

Além disso, temos bem 
claro que Igreja é  Comu-
nhão, que tem como modelo 
máximo a comunhão trini-
tária, ou não é Igreja. Em 
outras palavras, o ser Igreja 
implica a anterioridade do 
viver a comunhão. Mas não 
há comunhão entre a pessoa 
e a coisa, entre o sujeito e o 

objeto. Só há comunhão entre 
pessoas, entre sujeitos. Daí 
a necessidade de que, para a 
Igreja ser plenamente Igreja é 
necessário que os leigos e lei-
gas se constituam plenamente 
como sujeito eclesiais, como 
vocacionados pelo Espírito a 
serem o que são e a exercerem 
a sua missão a partir dos ca-
rismas recebidos no Batismo.

Como nos diz Gaudium et 
Spes, as realidades terrestres 
têm sua individualidade e sua 
independência, e, muitas vezes 
podem nos apontar para a ne-
cessidade de aprender com os 
que não são Igreja, a até com 
os que não têm a mesma fé. 
Como nos mostrou o Vaticano 
II, as realidades terrestres 
têm sua autonomia, o que 
chamamos muito adequa-
damente de sã laicidade, ou 
simplesmente laicidade. E 
trazê-las para o interno das 
estruturas eclesiais e deu pen-
samento formulador é tarefa 
primordial mesmo que não 
única, da vocação laical.

Texto extraído do texto-
base preparatório para O VI 
Encontro Nacional do Laicato 
do Brasil (Produzido pelo CNLB 
Nacional)

A Pastoral da Juventude 
(PJ) realizou entre os dias 13 
e 22 de julho a Missão Jovem. 
Cerca de 40 jovens do grupo 
de base da comunidade (GE-
SAC), de outras paróquias e 
ainda de outras cidades par-
ticiparam da evangelização 
que aconteceu nos arredores 
da Paróquia Beato José de 
Anchieta, no Humaitá em 
São Vicente. Seminaristas e  
Padre Luiz Parecido Tegami, 
da Paróquia N. Senhora de 
Fátima e Santo Amaro (Gua-
rujá) assessoraram os jovens.

A Missão teve início no 
dia 13 com um retiro de 
preparação que tratou sobre 
a postura missionária e a 
amizade, tema da Missão. No 
domingo a noite, dia 15, o Pa-
dre Aluísio Antônio da Silva, 
pároco da Beato Anchieta, 
celebrou uma missa de envio.

Diversas atividades mar-
caram a semana de evange-
lização. Foram feitas visitas 
às famílias, gincana com as 
crianças carentes do bairro, 
Via Sacra na Vila Nova Ma-
riana (setor mais carente) e a 

visita à tribo indígena “Tékua 
Mirim”, em Praia Grande 
(foto), que tem sofrido com 
falta de assistência e fome.  

A missa de encerramento 
também foi celebrada pelo 
Padre Aluísio, onde os jovens 
perceberam quão sério e 
profundo são os tema e lema 
da Missão “Vinde e semeai 
a amizade” (tema) e “Sejam 
amigos em profundidade” 
(lema).

Diego Florentino, 24 
anos, de Cubatão dá sua 
experiência: Essa missão 
teve diferencial que a tornou 
muito especial para mim. 
Em primeiro lugar, o envol-
vimento d grupo GESAC que 
é muito unido e trabalhador. 
Outro fator foi o apoio in-
tegral da comunidade que 
acolheu os missionários de 
outras cidades com muito 
carinho. Por fi m, a confi ança 
na juventude do Pe. Aluísio, 
que estava com os missioná-
rios quando podia e tornou a 
missa de envio inesquecível”.

(Colaboração: Gines Sa-
les/PJ)

Jovens participam de missão em SV
PJ
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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:

fabioesteves@curiadesantos.com.br
rute.formoso@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

Celebram aniversário de nascimento e de ordenação, 
em setembro, os seguintes sacerdotes: Concílio Vaticano II: retrospectiva histórica

Nomeações e saídas da Diocese

JORNADA DE ESTUDOS PASTORAIS

Codilei/Santos

Dom Jacyr Francisco 
Braido, Bispo Diocesano 
de Santos, expediu as se-
guintes provisões no mês 
de agosto de 2012:

- 03/08/2012: Pe. 
Edilson de Medeiros 
Rodrigues,MIC nome-
ado Vigário Paroquial na 
Paróquia de Nossa Se-
nhora Aparecida – Mon-
gaguá/ SP. Data de nasc.: 
19/05/1974. Data de ord.: 
14/07/2012

 07/08/2012:  Pe. 
Claudenil Moraes da 
Silva e Pe. José Carlos 
Adriano, CSS foram 
nomeados Confessores do 
Mosteiro Carmelo de São 
José e da Virgem Mãe de 
Deus – Santos/ SP. 

Padres que não estão 

A Comissão Missionária 
Diocesana prossegue com 
os encontros de formação e 
animação missionária. No 
mês de setembro o encontro 
é destinado aos agentes das 
paróquias do Litoral Centro 
e Sul (Praia Grande, Mon-
gaguá, Itanhaém e Peruíbe).

Dia: 23, das 8h às 17h, na 
Paróquia São José Operário 
em Peruíbe. As inscrições 
devem ser feitas até o dia dia 
21 de setembro pelos email:

elmiransantos@ig.com.
br ou paróquia_saojoseope-
rario@hotmial.com 

O Conselho de Leigos da 
Diocese de Santos, contou 
com sete representantes no 
Simpósio em comemoração 
ao Jubileu de Prata, 25 anos 
de caminhada, do CNLB, do 
Regional Sul 1, de São Paulo.

O Simpósio aconteceu 
na capital, nos dias 25 e 26 
de agosto, teve como tema: 
“O Concílio Vaticno II e o 
Lacaito”. Participaram des-
te encontro renomados te-
ólogos, que em forma de 
mesa-redonda, realizaram 
diferentes abordagens so-
bre o tema: “O significado 
eclesial do Vaticano”, que 
teve como assessores a Profª 
Lúcia Pedrosa e o pe. Antonio 
José de Almeida; “O diálogo 
com o mundo” desenvolvido 
pelos professores Carlos Sig-
norelli e João Décio Passos; 
“América Latina e Tologia 
da Libertação”, por Fernan-
do Altemeyer e Pe. Benedito 
Ferraro e “Lacaito – Vocação 
e co-responsabilidade”, que 

A Paróquia Nossa Se-
nhora da Conceição de Ita-
nhaém  promove mais uma 
vez os encontros “CONHE-
CENDO OS CANDIDATOS 
2012”. Por meio da sua 
Pastoral Fé e Política, busca 
proporcionar aos paroquia-
nos e cidadãos interessa-
dos, o conhecimento das 
propostas de governo dos 
candidatos a prefeito de 
Itanhaém nas eleições de 
outubro próximo. 

Será realizado um en-
contro com cada candidato 
a Prefeito, após a missa das 
19h da Igreja Nossa Senhora 
da Conceição, nos domingos, 
entre 9 e 30 de setembro. 

A Diocese de Santos, atra-
vés das Pastorais Sociais,  
celebra no dia 7 de Setembro 
o “Grito dos Excluídos 2012”. 

O evento tem início às 
14h30 na Praça dos Andradas 
(Cadeia Velha), Centro de 
Santos, e a caminhada segui-
rá pela Rua Amador Bueno 
até a Catedral de Santos com 
previsão de término às 16h, 
onde haverá a missa.  

Este ano, o Grito dos 
Excluídos traz como tema: 
“Queremos um Estado a ser-
viço da Nação, que garanta 
direitos a toda população!”

Nascimento
13 - 1966 - Pe. Francisco 

Pelonha Gonçalves
15 - 1944 - Pe. Albino 

Schwengber
16 - 1969 - Pe. Silvio Luiz 

dos Santos,DC
19 - 1961 - Pe. Francisco 

José Greco
26 - 1931 - Frei Calixto 

Pessoti,OFMCap

27 - 1925 - Pe. Joaquim 
Ximenes Coutinho

Ordenação
13 - 1997 - Pe. Francisco 

Pelonha Gonçalves 
14 - 1985 - Pe. Luís 

Gonzaga Bolinelli,DC
19 -1953 - Pe. João 

Benito Godoy 
Carnevalli,CMF

CHANCELARIA

mais na Diocese:
P e .  L e o n a r d o 

Willian Mariano, MIC 
– Paróquia de Nossa Se-
nhora Aparecida – Mon-
gaguá/ SP.

Pe. Jorge Pereira de 
Mello, CSS – Paróquia 
de Santo Antônio – Praia 
Grande/ SP.

Conselho de Leigos da Diocese e o 
Simpósio sobre o Concílio Vaticano II

teve como assessores Fran-
cisco Catão e Eva Rezende.

O Simpósio teve a par-
ticipação de 105 pessoas, 
vindas de diferentes estados 
e regiões do país, engajadas 
nos Conselhos de Leigos e 
outros movimentos. 

O evento encerrou-se 
com a Celebração da Eu-
caristia, presidida por dom 
Odílio Pedro Scherer, arce-
bispo de São Paulo concele-
brada por dom Milton Ke-
nan Jr, assessor do laicato e 
pelo padre Silvio Lancelotti.

Este foi um momento 
enriquecedor para todos 
os leigos, engajados nos 
Conselhos em diferentes 
níveis: Nacional, Regional 
ou Diocesano. Com absoluta 
certeza, saímos renovados 
e motivados a continuar no 
serviço e na missão de tra-
balharmos “Pelo Reino de 
Deus no coração do mundo” 
(Dom Pedro Casaldáliga).

Lourdinha - CODILEI

Representantes  do Codilei da Diocese de Santos

A Jornada de Estudos 
Pastorais (JEP) para o Clero 
do dia 23 de agosto teve como 
tema “Concílio Ecumênico 
Vaticano II: retrospectiva 
histórica”. O tema foi apre-
sentado pelo professor padre 
Ney de Souza, da PUC-SP. 
Também participam do en-
contro as religiosas e semi-
naristas da Diocese.

A escolha do tema faz 
parte do estudo sobre o Con-
cílio, tendo em vista as co-
memorações dos 50 anos da 
realização do mesmo, a ser 
celebrado de outubro de 2012 
a dezembro de 2015.

Padre Ney de Souza apre-
sentou a conjuntura sócio-
eclesial que norteava as so-
ciedades - especialmente as 
europeias - nos séculos XVIII 
e XIX e que constituíram a 
base cultural para a socieda-
de do século XX, no qual está 
inserido o Concílio Vaticano 
II: “Só conhecendo a História 
é que poderemos compreen-
der o porquê da convocação 
de um Concílio naquele con-
texto histórico, quem eram 
seus protagonistas, quais 
eram suas preocupações 
enquanto líderes da Igreja 
Católica, quais seus objetivos 
e o que conseguiram fazer. 
Sem esse ‘pano de fundo’, 
faremos uma leitura superfi -
cial e equivocada do que, de 
fato, foi o Concílio Vaticano 
II e o que ele representa para 
a nossa vida eclesial hoje”, 
explica Pe. Ney.

Um dos aspectos desta-
cados pelo palestrante - que 
também é historiador - é a 
relação entre Igreja e Socie-
dade (nos períodos citados), 
entendendo-se por “‘Igreja’ 

um grupo de homens (bis-
pos, sacerdotes) que eram 
nomeados para esses  cargos 
por homens da nobreza e 
cujo objetivo principal era 
a constituição de alianças 
políticas para a manuten-
ção ou ampliação de suas 
posses e de seus poderes. 
Nesse contexto, a instituição 
católica era hegemônica em 
se tratando da perspectiva 
religiosa (e às vezes política 
também) que regia aquele 
mundo. Mas com o advento 
das ‘revoluções’ , e aí eu estou 
falando da revolução fi losó-
fi ca, da Revolução Francesa 
e da Revolução Industrial 
- que mudaram de fato o 
jeito de ser da sociedade, 
sobretudo com a constitui-
ção dos estados laicos - a 
instituição católica é alijada 
desses processos, perde sua 
função de organizadora da 

sociedade, torna-se reclusa 
em seus muros, passando até 
mesmo a ser hostilizada por 
diferentes segmentos sociais, 
ficando inviável o diálogo 
com o ‘novo mundo’ advindo 
dessas revoluções”.

Padre Ney lembra que, ao 
lado dessa ‘história social’, 
a Igreja também construiu 
a sua história, procurando 
discernir nos ‘sinais dos tem-
pos’ a sua verdadeira missão: 
“Claro que a Igreja não pode 
ser entendida apenas pela 
ação de um pequeno grupo 
de homens em determinado 
contexto. Mesmo nesse perí-
odo de difícil relação, a Insti-
tuição sempre se preocupou 
em ser uma voz crítica, pro-
fética diante dos problemas 
que cada momento histórico 
trazia. E isso também se re-
feria aos problemas advindos 
das novas ‘revoluções’. Aí 

também a sociedade não 
priorizou o ser humano, a 
pessoa, pelo contrário, o Ca-
pitalismo priorizou o lucro, 
a Ciência priorizou o conhe-
cimento e a Igreja, então, 
tinha a obrigação de chamar 
a atenção da sociedade - 
para os verdadeiros valores 
humanos. E então, estava 
estabelecido um conflito 
diante do qual a Igreja só vê 
uma alternativa: parar, rever 
sua caminhada, sua história, 
sua identidade e decidir o que 
quer fazer daí pra frente para 
viver - com fi delidade à sua 
missão - na ‘nova’ realidade 
que se apresenta. Temos, 
então, o Concílio Ecumênico 
Vaticano II”.

O tema Concílio Ecumê-
nico Vaticano II: retrospec-
tiva histórica” terá continui-
dade nas JEP de setembro e 
outubro.

Encontro reúne lideranças 
da Região Cubatão

Chico Surian

JEP dos leigos trata do tema 
“Eleições Municipais 2012”

Chico SurianChico Surian

Agentes de pastorais, mo-
vimentos e associações que 
desenvolvem suas atividades 
pastorais nas paróquias de 
Cubatão estiveram reuni-
dos no dia 25 de agosto, na 
paróquia Nossa Senhora da 
Lapa (Centro). O encontro 
faz parte do processo de 
planejamento pastoral pelo 
qual passa a Região Pastoral 
Cubatão.

“O objetivo desses encon-
tros é estruturar a nossa ação 
pastoral em Cubatão. Para 
isso, estamos trabalhando 
com a criação das comissões 
regionais de pastoral que vão  
dar organicidade à essa ação. 
Estamos trabalhando também 

no planejamento regional da 
pastoral, de modo que nossas 
prioridades pastorais possam 
ser assumidas por todas as 
paróquias. Isso porque, en-
quanto ação pastoral, temos 
de pensar também nas ques-
tões sociais que nos envolvem 
e que extrapolam os limites 
das paróquias, e que dizem 
respeito à vida do nosso povo”, 
explica Padre Valdeci João dos 
Santos, pároco da N. Sra. da 
Lapa e coordenador da Região 
Cubatão.

Fazem parte ainda da 
Região Cubatão as paróquias 
S. Francisco de Assis (Vila 
Nova) e S. Judas Tadeu (Jar-
dim Casqueiro).

O Conselho Diocesano de 
Leigos (Codilei) da Diocese de 
Santos esteve reunido no dia 
23 de agosto, no Collégio Stella 
Maris,  na Jornada de Estudos 
Pastorais, que teve como  tema 
o processo eleitoral em curso.

Estiveram assessorando o 
encontro professor Fernando 
Jorge Rebelo, do Fórum da 
Cidadania de Santos, e repre-
sentantes do Movimento Voto 
Consciente, de Santos.

Segundo a coordenado-
ra do Codilei, profa. Maria 
Helena Lambert, “enquanto 
Conselho de Leigos temos de 
estar atentos à essas questões, 
pois é na instância política que 
se decide a vida de um povo, 
com todas as implicações 
sociais que disso decorre. É 
nosso papel, como cristãos, fa-

zer do processo eleitoral nosso 
campo de missão, para que, de 
fato, possamos também nos 
responsabilizar pela vida pú-
blica de nossa cidade”, alerta.

Regina Azevedo, do Voto 
Consciente, destacou a ne-
cessidade de o cidadão estar 
mais presente nas sessões das 
câmaras, para que o “vereador 
saiba a quem ele deve prestar 
contas. Se a sociedade se afas-
ta, a Câmara deixa de cumprir 
o seu papel de legislar em prol 
da população”.

Prof. Fernando Jorge falou 
dos mecanismos que a socieda-
de pode usar para “monitorar, 
avaliar e controlar a ação parla-
mentar, dentre eles, a Lei 9840, 
e evitar desvios da atividade 
política, que é essencial para a 
vida democrática do País”.Paróquia de Itanhaém 

vai conhecer candidatos
Com duração prevista de 60 
minutos, divididos em mo-
mentos de  apresentação ge-
ral do programa e respostas 
a questões dos participantes.

Programação
9/setembro - Marco Au-

rélio Gomes
16/setembro -  Marcelo 

Strama
23/setembro  - Ruy San-

tos
30/setembro  - Prof. Mo-

acyr Américo da Silva
Os encontros acontecem 

sempre aos domingos, a par-
tir das 20h, na Igreja Nossa 
Senhora da Conceição - Av. 
Rui Barbosa, 1200, Laran-
jeiras.

Celebração do 
Grito dos Excluídos

Formação 
missionária
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O eleitor cristão e o compromisso com
a cidadania no exercício do voto livre

“A política é uma das 
mais altas expressões da 
caridade cristã”. O exercício 
da cidadania deve levar o 
eleitor à consciência de que o 
sujeito da autoridade política 
é o povo considerado na sua 
totalidade como detentor do 
poder e da soberania.

Seus representantes têm 
o compromisso e a obrigação 
de um governo limpo, ético e 
transparente. Um represen-
tante público que não honra 
a cadeira que ocupa deve ser 
julgado e cassado e por isso 
não deve contar com a con-
fiança dos eleitores.

Antes de votar, é preciso 
estudar o perfil do candidato, 
seus trabalhos antecedentes, 
sua honestidade a toda prova, 
seus serviços prestados com 
transparência administrativa 
e financeira e sua competên-
cia para o cargo. 

O eleito deve estar a ser-
viço do povo e não de si 
mesmo ou do seu partido ou 
de algum grupo e também 
não pode deixar-se dominar 
pelo poder econômico. Como 
todos sabem, a corrupção 
e a decorrente impunidade 
constituem grandes ameaças 
ao sistema democrático. 

Os políticos sejam pes-
soas dotadas de virtudes 
sociais, com competência, 
retidão, transparência e es-
pírito de serviço, sendo os 
primeiros responsáveis pela 
ordem justa na sociedade. A 
superação da corrupção exige 
pessoas e partidos com perfil 
íntegro para o exercício do 
mandado público. 
O eleitOr cOnsciente 
e respOnsável deve 
Observar estes 10 
mandamentOs:

1 - Tomar consciência 
da importância da políti-
ca e do valor do seu voto. 

 “Voto não tem preço, tem 
consequências”.   

2 - Verificar se o candi-
dato ama o povo, ao qual 
ele deve servir.

Em primeiro lugar, deve-
se olhar o projeto político 

do partido, se visa o bem do 
povo, de modo bem concreto; 
pois o político deve ser um 
servidor, um empregado do 
povo, que respeita o projeto 
político de seu partido.

3 - Examinar se o can-
didato assume verdadei-
ramente o compromisso 
social.

Só se deve votar num 
político comprometido com 
o povo, não apenas com seu 
discurso na campanha eleito-
ral, mas, sobretudo, com suas 
atitudes, demonstradas por 
seu passado limpo, honesto 
e envolvido com as causas 
populares. Suas propostas 
políticas e sociais devem ser 
concretas, com possibilidade 
de ser executadas e total-
mente voltadas para o bem 
do povo. 

4 - Observar se o polí-
tico respeita seus adver-
sários.

 O político que, em seus 
comícios, só sabe atacar e 
desrespeitar a imagem dos 
colegas de outros partidos, 

não merece o nosso voto. Po-
lítica verdadeira não se faz na 
base do ataque pessoal e sim 
a partir de propostas e pro-
gramas concretos. É preciso 
acabar com a politicagem dos 
ataques pessoais, que trata os 
adversários como se fossem 
inimigos. 

5 - Não considerar 
nenhum político como 
representante da Igreja.  

A Igreja não tem partido. 
O compromisso da Igreja 
é com a vida, a dignidade 
humana, a justiça, o bem 
comum e com a ética na 
política.  

6 - Não votar em can-
didatos, cujos projetos 
atentam contra a  família 
ou contra a dignidade da 
vida humana. 

Por isso é indispensável 
ver a relação do candidato 
com a defesa da dignidade 
e a promoção da pessoa hu-
mana e da vida, em todas 
as manifestações, desde a 
sua  concepção até o seu fim 
natural com a morte. Aqui se 

Homenagem aos pais abre Semana da Família

Abrindo as celebrações da Semana Na-
cional da Família (de 11 a 19 de agosto), as 
paróquias da Diocese de Santos prestaram 
homenagem aos pais, às vezes, um pouco 
esquecidos nas celebrações familiares.

Durante a Semana, foram realizadas 
ainda as sessões solenes nas Câmaras em 
homenagem às famílias, com Dom Jacyr 
Braido como orador das sessões. Em S. 
Vicente, as homenagem foram relizadas no 
Centro de Convenções, com a participação 
dos grupos de jovens das paróquias. 

Bênção do terreno e missa na 
futura igreja João Paulo II

Falece esposa do provedor
da Ordem Terceira do Carmo

Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, bispo diocesano 
de Santos, presidiu a pri-
meira missa no  terreno em 
que será construída a igreja 
Beato João Paulo II, no 
Campo Grande, em Santos. 
A missa foi celebrada no 
dia 25 de agosto, e con-
tou ainda com a presença 
de padre Antonio Baldan 
Casal, pároco da paróquia 
de N. Sra. do Rosário de 
Pompéia (da qual faz parte 
a nova Igreja), padre Fer-
nando Gross, vigário paro-
quial, e do diácono Valdeni 
Francisco de Jesus. 

Durante a semana, cer-
ca de 100 missionários 
da Paróquia da Pompéia 
estiveram visitando as fa-
mílias e comerciantes que 
moram ou trabalham nas 
imediações da nova comu-
nidade: “É uma forma de 
nos aproximarmos desta 
nossa realidade e de mar-
carmos presença como 
comunidade católica, tes-

temunhando nossa fé em 
Jesus”, explicou o pároco.

Dom Jacyr destacou 
a necessidade de a Igreja 
constituir essas pequenas 
comunidades “em todos os 
cantos das cidades, já que 
sentimos o quanto o povo 
quer a presença da Igreja e 
só a grande paróquia não 
dá mais conta de atender 
a todos”, lembra.

A nova comunidade já 
possui uma pequena capela, 
onde será celebrada missa 
toda quarta-feira, às 19 ho-
ras. De segunda à sábado, a 
capela funcionará das 15h às 
18 horas, com a oração do 
Terço, às 18 horas.

Interessados em ajudar 
na construção da nova 
igreja podem entrar em 
contato com a secretaria 
da Igreja da Pompéia, pelo 
telefone: (13) 3251-7191.

Endereço da nova co-
munidade: Rua Evaristo da 
Veiga, 177 - Campo Grande 
- Santos. 

Chico Surian

Testemunho pastoral do Beato João Paulo II motivou 
escolha do nome para a nova igreja em Santos

Faleceu no dia 12 de 
agosto, às 20 horas, na 
Santa  Casa de Santos, a 
sra. Maria da Conceição 
Nunes Neves, esposa do 
provedor da Ordem Tercei-
ra do Carmo, Manoel Lou-
renço das Neves. Maria da 
Conceição completou 80 
anos no dia 20 de agosto. 
Dona Conceição deixa a 
filha Mônica, Chefe do De-
partamento de Nutrição da 
Santa Casa, e cinco netos. 
Ela também teve um filho, 
Márcio, já falecido.

A missa de corpo pre-
sente foi celebrada na Igre-
ja da Ordem Terceira do 
Carmo, no Centro de San-
tos, presidida por Frei Lino 
de Oliveira,OC, Reitor do 
Convento do Carmo.

Dona Conceição era 

também membro da Or-
dem Terceira do Carmo e 
voluntária da Santa Casa 
de Santos, do grupo das 
‘verdinhas’, tendo sido 
uma das fundadoras da 
Comissão de Controle de 
Qualidade da Santa Casa.

Catequistas da N. Sra. das Graças 
recebem homenagem no seu dia

Rafaela Andrade/N.S. Graças-VC

No dia 26 de agosto, os 
catequistas da paróquia 
Nossa Senhora  das Graças, 
em Vicente de Carvalho, no 
Guarujá, receberam uma 
homenagem em comemo-
ração ao “Dia do Catequis-
ta’, celebrado sempre no 
último domingo do Mês 
Vocacional, lembrando a 
vocação do cristão leigo. 
Os domingos anteriores  do 
mês de agosto celebram a 
vocação sacerdotal (Dia do 
Padre), a vocação familiar 
(Dia dos Pais) e a vocação 
religiosa, na festa de N. 
Sra. da Assunção.

Ao final da celebração, 
presidida pelo padre Ri-
cardo Guesser,CS, quatro 
vasos estavam em frente ao 
altar, representando as di-

ferentes etapas da cateque-
se: Batismo, 1ªEucaristia 
Crianças, Crisma e Adul-
tos. Pe. Ricardo introduziu 
o gesto, dizendo que o cate-
quista é “aquele que nunca 
cansa de semear, mesmo 
que seja sobre o asfalto, 
pois sabe que mesmo ali, 
pode bater um vento e a 
semente germinará”. Os 
catequistas foram convida-
dos a colocar as sementes 
nos vasos, simbolizando 
seu lançamento na terra 
para dar frutos.

Depois da celebração 
houve também um mo-
mento de partilha e refle-
xão no salão paroquial, 
seguido do café da manhã.

(Colaboração: Rafaela 
Andrade).

Divulgação

deve lembrar, sobretudo, do 
que diz respeito à legalização 
do aborto e da eutanásia.

7 - Exigir e fiscalizar 
aqueles que foram elei-
tos quanto à sua absoluta 
transparência adminis-
trativa. 

O eleitor deve acompa-
nhar o desempenho daqueles 
que foram eleitos, pois, o voto 
é uma espécie de procuração 
para que o eleito aja em nome 
daqueles que o elegeram. 

8 - Colocar em prática 
a Lei n. 9.840 de 1999, 
que altera o Código Elei-
toral contra a corrupção 
eleitoral.

Eleitor consciente não 
vende e não troca seu voto. 
É preciso quebrar o círculo 
vicioso de candidatos que 
corrompem eleitores, e elei-
tores que corrompem can-
didatos. Quem vende o voto 
está vendendo a sua própria 
dignidade. Quem compra 
voto, compra a consciência 
do eleitor. Quem compra e 
quem vende voto está se de-
gradando em sua dignidade.

9 - Levar em conta a 
Lei da Ficha Limpa já em 
vigor. 

Não se trata de uma Lei 
para alterar a Lei 9.840/99, 
que já existe, mas sim de in-
cluir novos critérios de inele-
gibilidade, baseados na vida 
pregressa dos candidatos. 

Agora, com a Lei da Ficha 
Limpa poderemos evitar que 
candidatos condenados pela 
justiça concorram às eleições 
e venham a ocupar cargos 
públicos.     

 10 - Não anular seu voto 
nem votar em branco.

Se fizer isto, você poderá 
beneficiar um candidato que 
não merece o seu voto.

(D. Emanuel Messias 
de Oliveira, Bispo de Ca-
r a t i n g a / D o m  G e r a l d o 
Lyrio Rocha, Arcebispo 
de  Mariana/Dom Odi-
lon Guimarães, Bispo de 
Itabira-Cel. Fabriciano/
Dom Werner Siebenbrock 
, Bispo de Gov. Valadares - 
Brasil, julho de 2012).

Homenagem aos pais na N. S. do Perpétuo Socorro/SV Homenagem 
aos pais na N. 
Sra. das Gra-
ças, Guarujá

Missa Diocesana de abertura 
da Semana da Família - Par. 
S. Antonio/PG

Homenagem às famílias em S. Vicente - Centro de Convenções

Sessão Solene da Câmara de Santos - UniSantos

Encerramento 
da Semana 

da Família da 
Região Guaru-

já/Par. Santa 
Rosa de Lima

Terço nas Famílias - Paróquia S. 

Judas Tadeu/CB
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N. Sra. da Assunção celebra 25 anos

Francis Caldas

Padre Vanderlei Carlos assume como pároco da Santo Antonio
Fotos Chico Surian

Tomou posso como novo 
pároco da paróquia Santo 
Antônio em Praia Grande,  
padre Vanderlei Carlos, re-
ligioso da Congregação dos 
Sagrados Stigmas (estig-
matinos). A missa de posse 
aconteceu no dia oito de ju-
lho, às 10h na paróquia Santo 
Antônio, presidida por Dom 
Jacyr Francisco Braido, CS, 
Bispo Diocesano.

Pe. Vanderlei, vigário na 
Santo Antônio desde o ano 
passado, sucede o Padre José 
Tadeu Aguiar Lima, CSS que 
foi para Roma onde exercerá 
o cargo de conselheiro no 
Conselho Geral da Congre-
gação.

O novo pároco da Santo 
Antônio nasceu em cinco de 
outubro de 1962 na cidade do 
Rio de Janeiro. Ingressou no 
Seminário da Congregação 
dos Sagrados Estigmas em 
Ribeirão Preto em 1991, sen-
do ordenado sacerdote em 
1º de dezembro de 2001 em 
Campinas- SP, pelas mãos 
de D. Mauro Montagnoli, 
bispo de Ilhéus- BA. De 2003 
a 2011 foi pároco da Paró-
quia Santa Luzia em Vitória 
da Conquista- BA, sendo 
transferido para a Diocese 
de Santos em 10 de fevereiro 
de 2011, tornando-se vigário 
paroquial da Paróquia Santo 
Antônio de Praia Grande.

A comunidade da paró-
quia Santo Antonio dá as 
boas vindas ao novo pároco, 
colocando-se também  como 
colaboradora dessa missão 
tão importante.

Veja a seguir a mensa-
gem da comunidade ao novo 
pároco: 

“Padre Vanderlei ,
Temos total certeza que 

seu nome já estava escrito 
nos planos de DEUS para 
hoje estar em nosso meio, 
para conosco caminhar, sen-

do aquele que nos orientará, 
que nos guiará durante as 
próximas fases de nossas 
vidas, que começamos a es-
crever a partir de hoje.

Que o senhor possa ser o 
nosso sustento na fé, no amor 
e na esperança. A partir de 
hoje o redil de ovelhas desta 
Paróquia está sob o comando 

de suas palavras. As ovelhas 
ouvem o seu pastor e o se-
guem. 

Que o Espírito Santo nos 
conduza e nos fortaleça nesse 
momento de inovação. Que 
a graça do Espírito venha 
renovar seu sacerdócio e que 
nós, tocados por esse mesmo 
Espírito, aprendamos a silen-

ciar, a amar e a plantar novas 
flores...

Neste momento lhe en-
tregamos as chaves dos nos-
sos corações. O senhor é 
nosso convidado especial. 
Seja bem-vindo como novo 
pároco.

(Paróquia Santo Antonio 
- Praia Grande)”

A Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, em São 
Vicente, realizou a tradicional 
caminhada missionária, no 
início da Semana da Família, 
no dia 11 de agosto. Nesse dia, 
centenas de agentes de pasto-
rais das   várias comunidades 
que fazem parte da paróquia 
realizam um dia inteiro de 
caminhada, percorrendo 
toda a extensão territorial da 
paróquia: “Só assim podemos 
conhecer nossa realidade, a 
qual devemos evangelizar”, 
explica o pároco, Pe. Elmiran 
Ferreira.

Ao longo do ano, uma 
vez por mês, a paróquia 

Diácono Antonio Tavares volta para a casa do Pai
NOTA DE FALECIMEN-

TO - Diácono Antonio Ta-
vares da Silva:  21/09/1941 
– 24/8/2012

A Cúria Diocesana de 
Santos comunica com gran-
de pesar o falecimento do 
Diácono Antonio Tavares, 
71 anos, na sexta-feira, 24/8, 
por volta das 14h, na Casa de 
Saúde de Santos, em decor-
rência de múltiplos enfartos. 
Tavares enfrentava proble-
mas de saúde há vários anos,  
agravados pela diabetes.

Foi celebrada a missa 
de corpo presente ainda na 
sexta-feira às 21 horas na 
Igreja de N. Sra. Aparecida, 
presidida pelo pároco padre 
Carlos de Miranda. Foi nessa 
paróquia que o diácono Tava-
res (que também era Vicen-
tino) exerceu seu ministério 
desde que foi ordenado em 7 
de outubro de 2001.

Breve histórico - Nas-
cido no dia 21 de setembro 

de 1941, em Santos, Diácono 
Antônio Tavares era filho de 
Adriano Tavares da Silva e 
Rosa de Jesus. Era aposen-
tado e casado com Maria 
Aparecida da Silva desde 8 
de outubro de 1968. O casal 

tem quatro filhos: Marcio 
(1970), Sergio (1971), Rei-
naldo (1973) e André (1975).

Incentivado pelo Padre 
Caetano Rizzi, Antônio Tava-
res iniciou os estudos para ser 
ordenado diácono permanen-

te. Em 7 de outubro de 2001, 
foi ordenado pelas mãos de 
Dom Jacyr Francisco Braido 
em Santos e passou a exercer 
seu ministério diaconal na 
paróquia N. Sra. Aparecida, 
em Santos, com Padre Carlos 
de Miranda Alves.

Agradecemos ao Diácono 
Tavares e sua família toda 
dedicação e alegria com que 
desempenhou o seu ministé-
rio, servindo ao Povo de Deus 
de nossa Diocese.

Neste momento de dor, 
unimo-nos aos seus fami-
liares, pedindo a proteção 
do amor materno de Nossa 
Senhora e que o Senhor Bom 
Pastor receba esta nosso 
irmão em sua morada de 
misericórdia.

Na Paz do Senhor,
Pe. Elcio Antonio Ramos 

– Vigário Geral da Diocese 
de Santos

Santos, 24 de agosto de 
2012.

Diác. Tavares no dia de sua ordenação em 2001

Arquivo PD

No dia 15 de agosto, 
uma missa festiva foi ce-
lebrada em comemoração 
aos 25 anos da criação da 
Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção, em Santos.  
A Missa foi presidida pelo 
Padre Francisco Greco 
(ex-pároco) e teve a pre-
sença de mais sete padres 
que também já trabalha-
ram na paróquia: o pároco 
Frei André Becker,OFM; 
os vigários Frei Silvio 
Mascarenhas,OFM, Frei 
Nilton Steckert,OFM, 
F r e i  A l e s s a n d r o 
Nascimento,OFM; e ain-
da Padre Eniroque Bal-
lerini, Frei Valdomiro 
Wastchuk,OFM (que veio 
de Santa Catarina) e Dom 
Luiz Pedro Soares,OSB, 
vindo de Olinda.

25 anos de história
Podemos dizer que a 

história da Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção tem 
raiz portuguesa. A chegada 
dos portugueses ao Morro 
São Bento, em Santos, 
trouxe também suas ricas 
expressões de costumes, 
cultura e a tradição reli-
giosa da Fé Católica. Uma 
das festas mais tradicionais 
desse povo é a de Nossa Se-
nhora da Assunção, o que 
levou ao nome da Igreja.

Por volta de década de 50, 
surgiu a necessidade de elevar 

uma capela no Morro S. 
Bento. Com o terreno ga-
nho em 1954, veio a Santos 
o Cardeal Arcebispo Dom 
Teodósio Clemente Gou-
veia para lançar e aben-
çoar a pedra fundamental 
da igreja, dedicando-a a 
N. Sra. da Assunção. A 
capela foi construída com 
madeira, coberta de lona 
e colocada em esteiros de 
pau. Em oito de maio de 
1960, uma nova pedra 
fundamental é lançada e 
abençoada, dando início 
à construção oficial do 
templo atual, inagurado 
em 1964.

Na década de 80, a 
Igreja esteve sob tutela 
do Santuário de Santo 
Antonio do Valongo, 
sendo dirigida pelos 
freis Franciscanos, tor-
nando-se pró-paróquia, 
sendo o Pe. Maria Lazara 
Zugazaga o primeiro 
padre da Comunidade.

Com o crescimento 
populacional, a comu-
nidade precisava de uma 
Paróquia. Assim, em 31 
de maio de 1987, ano 
Mariano, o Bispo Dio-
cesano Dom David Picão 
elevou à categoria de 
Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção tendo como 
primeiro pároco Cônego 
Júlio Lopes Llarena.

Caminhada missionária na Aparecida-SV

realiza a caminhada 
missionária em uma 
região determinada da 
paróquia.

Para o mês de se-
tembro, Mês da Bíblia, 
a paróquia já está orga-
nizando os círculos bí-
blicos que vão funcionar 
nas capelas e nas casas 
dos paroquianos. “Nos 
encontros sempre leva-
mos a imagem peregrina 
de Nossa Senhora, pois 
ela nos lembra o teste-
munho de Maria como 
ouvinte e praticante da 
Palavra de Deus”, diz, 
Pe. Elmiran.

Grupo de Oração Teresiana
As Irmãs Carmelitas de Santos convidam para as 

reuniões do Grupo de Oração Teresiana (GOT) que 
acontecem duas vezes por mês,  no 2º e 4º domingo, 
às 17horas. É necessário levar bíblia, caderno e caneta.

Interessados em conhecer mais a espiritualidade das 
Monjas Carmelitas no GOT podem entrar em contato 
com o Carmelo para agendar a participação: Rua Dom 
Duarte Leopoldo e Silva, 50. Telefone: 3239- 4052.

“Precisamos redescobrir Maria 
como nosso modelo de fé”

A Festa da Padroeira de 
Santos, Nossa Senhora do 
Monte Serrat, continua até o 
dia 8 de setembro, reunindo 
milhares de fiéis que acorrem 
à Catedral e ao Santuário (no 
alto do Monte Serrat), para 
as celebrações da Santa Mis-
sa, da Reza do Rosário e das 
celebrações comunitárias. 
Todos os anos uma legião de 
voluntários das paróquias, 
pastorais, serviços e movimen-
tos se revezam na organização 
e condução dos eventos. “Isso 
demonstra o grande  amor que 
o povo de Santos tem por Nos-
sa Senhora. E ouso dizer que 
não são apenas os católicos”, 
afirma o pároco da Catedral 
Padre José Myalil Paul. 

Entretanto, o pároco quer 
ir além, quando o assunto é  
a devoção a Maria: “Precisa-
mos reaprender com Nossa 
Senhora o jeito de ser cris-
tão, isto é, viver como Maria 
viveu sua fé, seguindo Jesus, 

Festa de N. Sra. do Monte Serrat

conhecendo Jesus, fazendo 
o que Jesus fazia. Não basta 
ser cristão só na devoção, é 
preciso traduzir nossa fé em 
comportamentos. Acho que 
o cristão precisa ser um pou-
quinho mais coerente com 
a fé que professa. É isto que 
estamos enfatizando este ano 
na festa de Nossa Senhora 
do Monte Serrat: que Maria 
nos ensine a sermos cristãos 
autênticos”.
Programação

1/9 - Sábado - Missas às 
9h, 12h, 16h e 19h; 11h- Reza 
do Rosário; 14h –Celebra-
ção; 18h30 - Todos os dias a 
Novena. 

2 - domingo - Missas às 
9h, 12h, 16h (Missa no San-
tuário) e 19h; 11h- Reza do 
Rosário; 14h –Celebração;

3 - Missas às 9h, 12h, 16h 
e 19h; 11h- Reza do Rosário; 
14h –Celebração;

4 - Missas às 9h, 12h, 16h 

e 19h; 11h- Reza do 
Rosário; 14h –Cele-
bração;

5- Missas às 9h, 
12h, 16h e 19h; 11h- 
Reza do Rosário; 14h 
–Celebração;

6 - Missas às 9h, 
12h, 16h e 19h; 11h- 
Reza do Rosário; 14h 
–Celebração;

7 - Dia da Inde-
pendência do Bra-
sil - 9h - Missa; 10h 
- Missa no Santuário; 
11h – Reza do Rosário; 12h – 
Missa; 16h; Missa; 18h – Mis-
sa no Santuário. 18h30m – 9º 
Dia de Novena.19h – Missa.

8-Sábado (Festa da Pa-
droeira) - Na Catedral: 7h 
– Missa Solene; 8h – Missa 
Solene; 9h30 – Missa Cam-
pal presidida por D. Jacyr 
Francisco Braido e clero de 
Santos. Em seguida aconte-
cerá a procissão conduzindo 
a imagem de N. Senhora até 

o Paço Municipal de Santos, 
onde haverá Renovação da 
Consagração da Cidade, re-
tornando ao seu Santuário.

No Santuário: 10h – 
Missa Solene; 16h – Missa 
Campal - Dom Jacyr Fran-
cisco Braido. 19h – Missa 
Solene. Encerramento das 
Festividades.

Quermesse com shows no 
Santuário, dias 7 e 8 de se-
tembro, a partir das 20 horas.

Parte do ritual de posse é a profisão de fé que o novo pároco faz em nome da comunidade

Pe. Vanderlei recebe a estola como símbolo do seu ministério sacerdotal. Padres e comuni-
dades recebem o novo pároco, como guia e pastor para a realidade da Praia Grande

Karina Santos

Celebração contou com a presença dos padres que já 
trabalharam na paróquia



EDUCAÇÃO EducaçãoPresença Diocesana8 Setembro/2012

UniSantosLiceu Santista

Alcoólicos 
Anônimos

Quer parar de
beber e não consegue?

Ligue para: 
(13)3235-5301.

Existe um grupo perto de você.

Assessoria de Comunicação

Centro de Estudos do Liceu Santista 
abre inscrições para novos cursos

Alberto Ferreira

UniSantos contribui para melhora da 
qualidade do ensino público na Região

O Centro de Estudos 
do Liceu Santista está com 
inscrições abertas para cin-
co novos eventos a serem 
realizados em setembro e 
em outubro. Os cursos são 
abertos à participação de 
educadores em geral e de-
mais interesssados na área. 
As inscrições devem ser fei-
tas no site www.liceusantis-
ta.com.br ou na secretaria 
da escola (Av. Francisco 
Glicério, 642, em Santos). 
Para grupos acima de sete 
pessoas da mesma institui-
ção e para o mesmo curso, 
há desconto de 10% para 
cada um dos participan-
tes. As vagas são limitadas. 
Outras informações pelo 
telefone (13) 3205-1010 ou 
pelo e-mail comunicacao@
liceusantista.com.br .

"Conhecimento no 
espaço e no tempo" - For-
madora: Monique Dehein-
zelin - Educadora e artista 
plástica. Autora dos livros 
Conhecimento de si, conhe-
cimento do mundo (Hedra 
Educação, 2012) e FOme 
com a vontade de comer 
(Vozes, 1994).

Data: 11/9 (terça-feira). 
Horário: 19h às 22h.
I n v e s t i m e n t o :  R $ 

85,00
"A importância do 

movimento nas classes 
de Educação Infantil e 
séries iniciais" - Forma-
dora: Flávia Gazolli - Pós-
graduada em Psicomotrici-
dade Geral e Aquática pela 
UNICENP de Curitiba, for-
mada em Psicomotricidade 
Relacional pelo Centro de 
Estudos da Atividade Hu-
mana de Curitiba, licencia-
da e bacharel em Educação 
Física, professora titular 
nos cursos de Pós-Gradu-
ação em Psicomotricidade 
na Educação e Pedagogia 
Hospitalar pela Unisanta. 
Professora de natação na 
Educação Infantil e Funda-
mental 1 no Liceu Santista.

Datas: 06, 13, 20 e 27 de 
setembro (quintas-feiras)

Horário: 19h às 22h
I n v e s t i m e n t o :  R $ 

280,00 (à vista ou parcelado 
em duas vezes)

"Degustação de his-
tórias gregas" - Com Ilan 
Brenman e Tanea Romão 
- Ilan Brenman é Mestre e 
Doutor em Educação pela 
Universidade de São Paulo 
(USP). Escritor, palestran-
te, consultor, formador de 

legenda: Primeira reunião com alunos, docentes e professo-
res das escolas selecionadas para o programa

Com o projeto aprovado 
integralmente, a UniSantos 
integra um seleto grupo de 
instituições selecionadas 
para o Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid), da Capes/
MEC. Única da região, a Uni-
versidade dará oportunidade 
para 129 alunos dos cursos 
de Licenciatura vivenciarem  
a realidade de escolas pú-
blicas da região, com bolsas 
de estudos do programa. Os 
investimentos destinados por 
conta da parceria chegam a 
R$1 milhão.  

Docentes da UniSantos 
e professores supervisores  
das escolas onde os alunos 
vão estagiar também são 
contemplados com bolsas. 
Para  o programa estão sele-
cionados alunos dos cursos 
de Biologia, Filosofia, His-
tória, Letras, Matemática 
e Pedagogia. A partir deste 
mês, eles irão dedicar 30 
horas mensais em diferentes 
atividades, nas escolas muni-
cipais Florestan Fernandes, 
Mário de Almeida Alcântara, 
Martins Fontes e Vinte e Oito 
de Fevereiro. 

O trabalho na formação 
de professores, há mais de 50 
anos, foi fundamental para a 
aprovação do projeto. Uma 
equipe foi formada para essa 
concepção, com a participa-
ção dos professores Roseane 
Marques da Graça Lopes, 
Fábio Maimone, Aparecida 
Maria Meneguim, Cléber 
Ferrão Correa e Rosangela 
Ballego Campanha. 

Segundo o diretor do Cen-
tro de Ciências Exatas, Artes 
e Humanidades,  professor 
Fábio Cardoso Maimone,  a 
aprovação integral do projeto 
só comprova a experiência da 
Universidade e ressalta o seu 
compromisso com o ensino, 
a pesquisa e a extensão. Ele 
destaca, ainda, que a ação re-
força a concepção pedagógica 
na UniSantos. “A prática do-
cente também é uma refl exão 
sobre a teoria”.   
“QUEM GANHA COM O 
PIBID É O BRASIL”

A primeira reunião dos 
selecionados para o Progra-
ma Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid) 
aconteceu no dia 11 de agosto, 
no Campus Dom Idílio José 
Soares. Alunos, docentes 
da UniSantos responsáveis 
pelos projetos e professores 
supervisores das escolas co-

nheceram um pouco mais 
sobre o programa, depois 
de acolhidos pela equipe 
responsável da instituição. 
“Quem ganha com o Pibid é 
o Brasil, são os professores 
das escolas envolvidas, são 
os nossos alunos e a Univer-
sidade”, disse o diretor Fábio 
Cardoso Maimone. 

Selecionada para parti-
cipar do projeto, Ana Vitó-
ria Greghi, do 4º semestre 
de Pedagogia, disse que o 
PIBID é muito importante 
para quem ainda não teve 
iniciação à docência e que 
esta é uma forma de contri-
buir para o desenvolvimento 
do País. “Fiquei muito feliz 
por esta conquista. Acom-
panhei de perto o trabalho 
dos nossos professores e vi 
o quanto se dedicaram para 
que pudéssemos ter esse 
diferencial na formação”. 
Também no 4º semestre do 
mesmo curso, Stéphanie Go-
mes Monteiro ressaltou que é 
a oportunidade para colocar 
o aprendizado em prática. “A 
Universidade tá apoiando a 
gente de diferentes maneiras, 
para termos mais experiência 
e para que possamos atuar 
de forma bem sucedida no 
futuro”.

Vinícius Alexandre Ribei-
ro Scarpin, do 6º semestre 
de Filosofi a, acredita que a 
experiência será importan-
te para desenvolver novas 
práticas. Em relação a sua 
área, disse que a Filosofi a na 
escola é importante para que 
as pessoas pensem melhor, 
desenvolvam o senso crítico e 
refl itam mais. Diego Oliveira 
Turato, do 6º semestre do 
curso de História, ressaltou a 

relevância do programa para 
a sua formação, consideran-
do que esta é a oportunidade 
para crescer e não chegar sem 
experiência em sala de aula. 
EMOÇÃO

Diretora da Escola Mário 
de Almeida Alcântara, Ivone 
Barros Dantas disse que 
sonhou muito com esse dia. 
“Pensei que fosse me aposen-
tar sem ver um projeto como 
este”, contou emocionada 
a professora que atua há 27 
anos no magistério e agora 
está como dirigente de en-
sino. Segundo ela, todos vão 
ganhar, escola, professor e 
aluno. “Esse convênio com a 
UniSantos é um passo enor-
me para melhorar o nosso 
trabalho”.  

Coordenadora pedagógica 
da escola Florestan Fernan-
des, Maria Cristina Maga-
lhães de Paula estava ansiosa 
para o início do programa. 
Ela considera como exce-
lente a ideia de levar o aluno 
para conhecer a realidade, 
contando com a supervisão 
de professores do colégio. 
“Esperamos respostas, pois 
precisamos encontrar solu-
ções para os nossos proble-
mas com essa prática”. 

Coordenadora pedagógica 
da escola Florestan Fernan-
des, Maria Cristina Maga-
lhães de Paula estava ansiosa 
para o início do programa. 
Ela considera como exce-
lente a ideia de levar o aluno 
para conhecer a realidade, 
contando com a supervisão 
de professores do colégio. 
“Esperamos respostas, pois 
precisamos encontrar solu-
ções para os nossos proble-
mas com essa prática”. 

professores e contador de 
histórias, tendo publicado 
mais de 35 livros.

Tanea Romão é proprie-
tária da "Kitanda", restau-
rante / casa mineira / cozi-
nha artesanal da culinária 
brasileira do sudeste. Chef 
de cozinha que acompa-
nha o autor Ilan Brenman 
no projeto "Degustação de 
Histórias" por todo o Brasil.

Data: 21 de setembro 
(sexta-feira)

Horário: 21h às 23h
I n v e s t i m e n t o :  R $ 

85,00.

"Inclusão escolar e 
social, relação escola-
família e trabalho co-
operativo" - Formador: 
José Pacheco  - Pedagogo 
e Mestre em CiÊncias da 
Educação pela Faculdade 
de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade 
do Porto, em Portugal. Es-
pecializações em Música e 
em Leitura e Escrita. Idea-
lizador da Escola da Ponte 
(Portugal), que coordenou 
durante 30 anos. Autor de 
vários livros e artigos.

Datas: 30 e 31 de ou-
tubro (terça e quarta-feira)

Horário: 19h às 22h
I n v e s t i m e n t o :  R $ 

280,00 (à vista ou parcelado 
em duas vezes)

"Música no Ensino 
Fundamental 1 - A au-
dição significativa: o 
som, o tempo e o rit-
mo"- Formador: Adrián 
Colicigno - Pedagogo, atua 
como regente coral e como 
professor de piano. Estudou 
piano no conservatório de 
Morón, em Buenos Aires, 
e formou-se nos cursos de 
aperfeiçoamento do Minis-

tério da Educação. No Brasil 
desde 1998, complementou 
seus estudos como pianista 
no conservatório Henrique 
Oswald, cravo e piano com 
Regina Scholochauer, além 
de regência com o maestro 
Gustavo Petri, na Orquestra 
Municipal de Santos, onde 
atuou como inspetor e coor-
denador de logística.

Datas: 01, 08, 15 e 22 de 
outubro (segundas-feiras)

Horário: 19h às 22h
I n v e s t i m e n t o :  R $ 

280,00 (à vista ou parcelado 
em duas vezes).

Centro de Estudos
O Centro de Estudos do 

Liceu Santista foi desenvol-
vido com o intuito de contri-
buir com a formação conti-
nuada dos profissionais de 
educação da Baixada Santis-
ta. Seus cursos são voltados 
para professores de todos os 
segmentos, coordenadores 
pedagógicos, diretores de 
escolas, mantenedores e de-
mais interessados na área.

Esse novo espaço de estu-
dos prima pelo conhecimento 
partilhado, contextualizado, 
criativo e inovador, ajustan-
do a prática pedagógica à 
aprendizagem significativa 
do educando. Por meio das 
ações desenvolvidas pelo 
Centro de estudos do Liceu 
Santista, assume-se o com-
promisso de desenvolver 
competências, habilidades e 
conexão de saberes, de modo 
a oferecer aos educadores 
ferramentas que auxiliem o 
fazer pedagógico.

Liceu Santista - Tel: 
(13) 3205-1010. ou aces-
se: http://www.liceu-
santista.com.br

Desde que em Madrid, o 
Papa Bento XVI anunciou que 
a próxima Jornada Mundial 
da Juventude seria em 2013 
no Rio de Janeiro, a Juventude 
Brasileira entrou em foco. Apro-
veitando o encontro do próximo 
ano, “juventude” será o tema 
da Campanha da Fraternidade 
2013. Neste sentido, os jovens 
católicos de diversos grupos e 
carismas de nossa Diocese vêm 
se preparando, sobretudo es-
piritualmente para este grande 
evento.

Estes encontros preparató-
rios para a Jornada acabam se 
tornando também uma oportu-
nidade para uma aproximação 
maior entre Igreja e jovens, para 
que aquela possa entender os 
anseios desta, trocando experi-
ências e aprimorando o diálogo 
com um público considerado 
‘resistente’ quando o assunto é 
igreja e religião.

Neste espírito, a Paróquia 

Valongo e Assunção preparam “Bote Fé”
Nossa Se-
n h o r a  d a 
A s s u n ç ã o 
e o Santu-
ário Santo 
Antônio do 
V a l o n g o 
se uniram 
para pro-
mover um 
e n c o n t r o 
com a ju-
ventude no 
dia 23 de 
setembro, 
das 8 às 17 
horas com o tema “Bote Fé! 
Acredite na Juventude”, tendo 
por fi nalidade reunir jovens que, 
necessariamente, não tenham 
atividades paroquiais. 

O encontro será na Escola 
Municipal Mario de Almeida 
Alcântara, Rua Cauby, nº 75, 
Valongo, Santos. 

Quem desejar participar 
deve se inscrever no site http://

www.surveymonkey.com/s/
SVWFYBG.

Para custear o encontro e 
outras atividades, circulará a 
rifa de um Tablet, custando cada 
número R$ 2,00, com o sorteio 
no encontro seguinte.

Outras informações através 
do e-mail botefenajuventude@
hotmail.com ou pelo telefone 13 
8101-8835, falar com Douglas.

Em preparação aos 40 
anos da Pastoral da Juven-
tude (PJ) no Estado de São 
Paulo (Sul 1) está sendo re-
alizada a Peregrinação da 
Imagem de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida pelas 
46 dioceses do Regional. E 
estará em nossa Diocese de 
7 a 15 de setembro.

A peregrinação da Ima-
gem teve início em junho do 
ano passado com o III Encon-
tro Regional da PJ Sul I e da 
18ª Romaria da Juventude, 
com o tema “Testemunho e 
Esperança”. Esta peregrina-
ção, com a Mãe Aparecida, 
vem animando os jovens a 
prepararem a 19ª Romaria 
da Juventude, que marcará 
os 40 anos da PJ, que acon-
tecerá em 8 de setembro no 

Imagem de N. S. Aparecida peregrina
pela Diocese para celebrar 40 anos da PJ

Santuário Nacional Nossa 
Senhora Aparecida.

A imagem chega na Dio-
cese de Santos no dia 7 de 
setembro e fi ca até o dia 15. 
Diante da Imagem, os jo-
vens poderão registrar seus 
sonhos, realidades, medos, 
esperança e vida por meio 
da construção do manto da 
“Mãe Cidinha”. O simbolismo 
está em envolver e unir toda 
a juventude do Regional a 
partir de suas realidades 
compondo uma única e plu-
ral identidade da Pastoral da 
Juventude do Sul I.
PROGRAMA DA 
PEREGRINAÇÃO

7/9 - Acolhida em Santos 
(Catedral)

8/9 - Guarujá

9/9 - Bertioga (CODI-
JUV) 

10/9 - São Vicente
11/9 - Cubatão
12/9 - Praia Grande
13/9 - Mongaguá
14/9 - Itanhaém
15/9 - Peruíbe (CODI-

JUV)
No dia 15/9 a imagem 

será levada para a Diocese de 
Santo André-SP.

Mais informações: http://
www.pjsul1.org/40anos
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“DEUS VIVE E PRECISA DE HOMENS QUE VIVAM PARA ELE E O LEVEM AOS OUTROS. SIM, TEM SENTIDO TORNAR-SE SACERDOTE: 
O MUNDO TEM NECESSIDADE DE SACERDOTES, DE PASTORES, HOJE, AMANHÃ E SEMPRE ENQUANTO EXISTIR” (BENTO XVI).

Seminaristas na palestra de Padre Ney de Souza (PUC-SP) 
sobre Vaticano II, na JEP do Clero dia 23/8

Felicidade é a certeza de que 
nossa vida não está se passando 
inutilmente – Érico Veríssimo. 

Motivado por esse pensa-
mento é que venho através 
desse testemunho, partilhar um 
pouco de minha vida com vocês, 
leitores e leitoras do Presença 
Diocesana.

Sou Luciano Barbosa de Sou-
za, tenho 28 anos, e sou natural 
da cidade de São Vicente - SP. 
Meus pais são: Manuel Tenório 
de Souza Filho e Luzimar Bar-
bosa da Costa, ambos naturais 
do estado do Rio Grande do 
Norte, região nordeste do País. 
Migraram para o Litoral de São 
Paulo na década de 1970. Tenho 
três irmãos: Ana Carla e Luís 
Carlos (ambos já com família 
constituída), e Flaviana que ain-
da mora com minha mãe por ser 
portadora de deficiência mental.

Venho de uma família católi-
ca tradicional e nunca houve em 
minha vida um momento que te-
nha estado fora do seio da Igreja 
e dos caminhos de Deus. Sempre 
participante e motivado direta-
mente por meus pais e também 
pela minha avó materna, Geral-
da Lourenço Silva (participante 
da Paróquia N. Sra. Auxiliadora, 
em São Vicente), atuei em di-
versos movimentos e pastorais: 
Legião de Maria, Catequese, 
Pastoral dos Coroinhas, Grupo 
de Jovens, Liturgia, Pastoral da 
Criança, entre outros. 

Meu campo de trabalho pas-
toral foi na Paróquia de Santo 
Antonio, em Praia Grande, tendo 
sido iniciado primeiramente na 
Capela Nossa Senhora Apareci-
da, no Japuí em São Vicente, e 
depois, pelo fato de meus pais 
mudarem-se para a Praia Gran-
de, comecei a participar na Ca-
pela Nossa Senhora de Fátima, 
no bairro Tude Bastos.

Penso que minha vocação 
nasceu da minha atuação pas-
toral na Igreja. Exercendo as 
atividades e rezando minha vida 
e notando as necessidades da 
Igreja, comecei a notar que Deus 
estava me chamando para algo 
mais. Diante desse chamado, 
procurei fazer um discernimento 
vocacional e ingressei no Semi-
nário propedêutico da Congre-
gação da Paixão de Jesus Cristo 
– Passionistas, em Osasco. 

A experiência com aquela 
congregação foi ótima e o con-
tato com o carisma da Paixão de 
Cristo me marcou para o resto 
da vida e me fez eternamente 
Passionista. Porém, por motivos 
familiares, decidi sair e voltar 
para a casa de meus pais. 

Ao voltar para casa, comecei 
a trabalhar, a estudar e retornei 
às minhas atividades pastorais 
na Igreja. Trabalhei em diver-
sos lugares, estudei Ciência da 
Computação, me formei como 
Técnico em Informática, iniciei 
os estudos de Filosofia na Uni-
versidade Católica de Santos, 
mas não com o intuito de ingres-
sar novamente para o Seminário, 
pois queria, na verdade, lecionar 
Filosofia. 

Para ser sincero, já havia es-
quecido completamente a ideia 
de servir a Deus no ministério 
sacerdotal.

Sou profundamente apaixo-
nado por Deus. Jamais duvidei 
da ação dele em minha vida 
e jamais me senti longe Dele. 
Ainda não precisei de nenhuma 
confirmação que de fato Ele me 
ama, pois a criação grita isso em 
meus ouvidos: pássaros, répteis, 
plantas, peixes, enfim, toda a 
vida nesse planeta grita Deus 
para mim. Não preciso de sinais 
extraordinários para acreditar 

A motivação deste mês 
é diferente. Em setembro, 
a Igreja celebra a Palavra 
de Deus, fonte riquíssima 
de nossa fé e relato vivo da 
História da Salvação. Então, 
além de incentivar a leitura 
da Bíblia, vamos ensinar um 
método de oração bastante 
simples, muito antigo na vida 
da Igreja e de grande pro-
fundidade: a Lectio Divina 
ou Leitura Orante, a oração 
a partir da Palavra de Deus. 

Eis os passos para uma 
boa oração:

1 - Horário e local: a 
Leitura Orante envolve o 
contato calmo com o texto 
bíblico, a reflexão e a oração. 
É importante escolher um 
momento e um lugar que 
sejam tranqüilos, que favo-
reçam a meditação.

2 - Escolha o texto: 
você pode escolher qualquer 
texto bíblico para a Leitura 
Orante. Para facilitar, pode-
se usar os textos da liturgia 
do dia – os que serão lidos 
na Missa –, que ajudam na 
preparação espiritual.

3 - Ore: a Lectio Divina 
é um momento privilegiado 
de diálogo com o Senhor. Por 
isso, é importante preparar-
se, rezando ao Espírito Santo, 

Aconteceu, nos dias 18 e 
19 de agosto, o 5º encontro 
do “Seminário em Família”. 
A programação foi intensa: 
iniciamos com Missa pre-
sidida por nosso Bispo, D. 
Jacyr Francisco Braido,CS, 
celebrada em intenção espe-
cial pelas famílias. Na parte 
da tarde, os jovens vocacio-
nados participaram de for-
mações e dinâmicas, numa 
reflexão sobre as dimensões 
comunitária e pastoral – 
que compõem o processo 
formativo do seminarista. 
O dia foi encerrado com 
um momento de Adoração 
Eucarística.

No dia 19, os jovens ti-
veram a oportunidade de 
participar do “Convocação”, 
grande evento voltado à pro-
moção vocacional realizado 
em Barueri (SP) e promovi-
do pela Diocese de Osasco 
(foto).

Além dos shows, os jovens 
conheceram vários carismas 
presentes em nossa Igreja, 
representados por diver-
sas congregações presentes 
numa Feira Vocacional. 

Neste  ano,  o  evento 

Testemunho vocacional

Nele, simplesmente eu creio. 
Não peço que aumente minha 
fé e creio que mantê-la, depende 
também de mim. De minha parte 
simplesmente eu creio e penso 
que isso seja suficiente. 

Creio que Deus age na sim-
plicidade microscópica que com-
põe cada átomo desse Universo. 
Tenho algo peculiar que é o amor 
pela Astronomia. Faço dela mi-
nha oração e meu contato com 
Deus. Para mim é uma Ciência 
que não se esvazia em si mes-
ma, mas me leva a contemplar a 
ação de Deus no Universo e em 
minha vida. Não me fecho nela, 
pois que sentido teria estudar o 
Universo se estivesse fechado 
para a maior manifestação do 
amor de Deus e da evolução da 
criação que são as pessoas? 

Cursando Filosofia, convivi 
com os seminaristas do Semi-
nário Diocesano na faculdade e 
iniciei em 2011 o  discernimento 
nos encontros vocacionais do 
“Seminário em Família”. Não 
tinha muita certeza, no início 
dos encontros, se queria mesmo 
voltar a fazer uma experiência 
rumo à vida sacerdotal, pois 
como disse, já havia esquecido 
essa possibilidade. 

Mas Deus age em nossas 
vidas e sem perceber, Ele nos 
leva a caminhos que talvez, 
por iniciativa própria, nunca 
trilharíamos. Ingressei este ano 
no mês de fevereiro e hoje estou 
aqui em meu 1° ano de Seminá-
rio e 3° de Filosofia, fazendo a 
experiência de discernimento 
vocacional.

Colocando-me a cada dia 
diante de Deus e repetindo a 
pergunta: Senhor, o que queres 
de mim? Mesmo almejando o 
sacerdócio, não tenho nenhuma 
garantia que chegue um dia a 
ser padre, mas estou aberto ao 
processo e a cada dia renovo meu 
“sim” diante dessa possibilidade. 

Talvez ao ler isso alguns di-
gam que sou pessimista quando 
penso na minha vocação, mas o 
fato é que o futuro não está em 
nossas mãos e toda vez que ousa-
mos olhá-lo, ele muda. Depende 
de nós traçarmos as metas, mas 
depende de Deus que elas se 
cumpram ou não. O importante 
é viver um dia de cada vez. Agora 
estou muito animado e com o de-
sejo de seguir em frente e o ama-
nhã? Só dependerá de minha 
abertura e da ação silenciosa de 
Deus em minha vida. Mas uma 
coisa é certa: a experiência até 
agora esta sendo maravilhosa. 

Para terminar esse testemu-
nho, confirmo a frase de início, 
dizendo que todos os momentos 
de minha vida não foram em 
vão. Quando olho para trás vejo 
um caminho e sou feliz porque 
não tenho perdido tempo em 
minha vida. 

Encerro, agradecendo a to-
dos pela paciência e a disponi-
bilidade de ter conhecido um 
pouco de minha história.

Que Deus abençoe a todos. 
Luciano

pedindo para que Sua luz 
conduza este diálogo e lhe 
traga o discernimento ne-
cessário.

4 - Leia: o primeiro passo 
da Leitura Orante é a leitura 
do texto. É feita devagar, 
observando-se bem as pala-
vras, os diálogos... Procure 
montar, na sua imaginação, 
a cena retratada naquela 

leitura. Essa é a fase da com-
preensão do texto em si. Leia 
uma segunda vez, se achar 
conveniente.

5 - Medite: o segundo 
passo consiste em saborear a 
Palavra, em confrontar o tex-
to lido com a sua vida. Com 
a cena em mente, procure 
concentrar-se na mensagem 
que o texto tem a passar. É o 

“Lectio Divina” – orando pela Palavra
momento para escutar a voz 
de Deus.

6 - Reze: a meditação 
leva, naturalmente, à oração. 
Aqui, você dá sua resposta a 
Deus: uma resposta pessoal 
e profunda, conforme aquilo 
que lhe motiva – pode ser um 
louvor, um pedido de perdão, 
um agradecimento, um pedi-
do especial... É o momento 
de conversar intimamente 
com o Pai, com o seu melhor 
e maior amigo.

7 - Contemple: depois 
de ter lido, meditado e reza-
do, esse é o momento de se 
colocar totalmente na pre-
sença de Deus... e silenciar. 
É momento de sentir Sua 
presença, de manifestar a 
gratidão do fundo do co-
ração. Ao fim desse passo, 
faça uma oração em agra-
decimento.

Seguindo estes passos, 
querido leitor, experimente 
esse momento especial de 
encontro com o Pai amoroso! 
E que esta possa, assim dese-
jamos, se tornar uma prática 
constante no seu dia-a-dia: 
na correria de sempre, um 
espaço de recolhimento e 
conversa sincera com o Se-
nhor, para restaurar as forças 
e seguir em frente!

“Seminário em Família”

foi especial: a Diocese de 
Osasco celebrou o décimo 
a n o  d e  S a g r a ç ã o  E p i s -
copal de seu pastor,  D. 
Ercílio Turco. 

Agradecemos a acolhida 
dos irmãos seminaristas da 

Diocese de Osasco, nesse 
momento tão importante de 
promoção vocacional.

Mais uma vez, contamos 
com as orações de todos os 
leitores por nossos jovens 
vocacionados, para que o 

Senhor os ajude em seu dis-
cernimento. Até a próxima!

Sem. Paulo Eduardo – Pasto-
ral Vocacional / Seminário São 

José , 3º ano de Filosofia.

Jovens da Diocese de Santos que participam do ‘Seminário em Família’ participam do 
“Convocação”, em Barueri-SP

Seminário Diocesano

Seminaristas na Gincana da Juventude no dia 26/8, no 
Colégio Marista, em Santos

Chico SurianChico Surian

Luciano Barbosa de Souza 
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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

Óbolo de S. Pedro 2012 - Coleta realizada nos dias 
30 de junho e 1º de julho na Diocese de Santos-SP

No próximo mês de 
outubro vai acontecer no 
Vaticano uma importante 
reunião de vários Bispos 
das diversas partes do 
mundo e que será presi-
dida pelo próprio Papa 
Bento XVI. Trata-se da 
XIII Assembleia Geral 
do Sínodo dos Bispos 
que será realizada de 7 a 
28 de outubro e abordará 
o tema "A Nova Evangeli-
zação para a transmissão 
da fé cristã".

Desde o Concílio Va-
ticano II (1962-1965) já 
ficou tradição que a cada 
três anos, mais ou menos, 
aconteçam essas reuniões 
para se tratar de temas 
atuais, que dizem respeito 
à missão evangelizadora 
e às atividades pastorais 
da Igreja. Da mesma for-
ma, todos aguardam que 
pouco tempo depois o 
próprio Papa publique um 
documento, chamado de 
“Exortação Apostólica”, 
onde transmita a toda a 
Igreja as principais refle-
xões e orientações sobre o 
tema do Sínodo.

Muitos destes Síno-
dos trataram temas que 
interessam diretamente 
a todos os que têm a mis-
são da animação bíblico-
catequética e que estão em 
sintonia direta com o tema 
da “Nova Evangelização”.

De fundamental im-
portância foi aquele reali-
zado em 1974, que tratou o 
tema da Evangelização no 
mundo de hoje, e a Exorta-
ção Apostólica “Evangelii 
Nuntiandi”, de 1975, na 
qual o Papa Paulo VI per-
guntou logo no começo: 
“O que é feito, em nos-
sos dias, daquela energia 
escondida da Boa Nova, 
capaz de impressionar 
profundamente a cons-
ciência dos homens? Até 
que ponto e como é que 
essa força evangélica está 
em condições de trans-
formar verdadeiramente 
o homem desse nosso 
século? Quais os métodos 
que se deverão seguir para 
proclamar o Evangelho de 
modo que a sua potência 
possa ser eficaz?”

O Sínodo seguinte, re-

alizado em 1977, tratou 
explicitamente do tema 
da Catequese e a Exorta-
ção Apostólica publicada 
em 1979 pelo Papa João 
Paulo II recebeu o nome 
“Catechesi Tradendae” ou 
“A Catequese Hoje”. 

Muitas coisas que rea-
lizamos com normalidade 
na catequese de hoje tem 
seu fundamento nesse do-
cumento. É também aqui 
que encontramos essa 
afirmação: “A catequese 
de adultos é a principal 
forma da catequese, por-
que se dirige a pessoas que 
têm as maiores responsa-
bilidades e a capacidade 
para viverem a mensagem 
cristã na sua forma plena-
mente desenvolvida”.

Entre tantos outros, 
como não lembrar do Sí-
nodo sobre a Vocação e 
Missão dos Leigos, de 
1987, e o último, que foi 
realizado em 2008, sobre 
a Palavra de Deus na Vida 
e na Missão da Igreja e que 
culminou com a Exortação 
Apostólica “Verbum Do-
mini” do Papa Bento XVI?

Vamos nos unir em 
oração pelo bom êxito 
dessa Assembleia, dese-
jando que se realize o 
que o próprio número 9 
do “Instrumento de Tra-
balho” em preparação do 
evento expressa: “A partir 
da celebração do Sínodo 
espera-se que a Igreja 
multiplique a coragem e 
as energias em favor de 
uma nova evangelização 
que leve a redescobrir a 
alegria de acreditar e ajude 
a encontrar o entusiasmo 
em comunicar a fé. Não se 
trata apenas de imaginar 
qualquer coisa de novo 
ou de lançar iniciativas 
inéditas para a difusão do 
Evangelho, mas de viver a 
fé na dimensão do anúncio 
de Deus”.

Reflexão e aprofun-
damento: Entendi o sig-
nificado de um Sínodo dos 
Bispos e sua importância 
para a vida da Igreja? O 
que já ouvi falar a respeito 
do Sínodo sobre a Nova 
Evangelização? Quais ex-
pectativas podemos ter 
em relação a esse Sínodo?

O Sínodo sobre a 
Nova Evangelização

AGENDA
- Retiro de Catequistas 2012.
Tema: Evangelizadores iniciados para serem 

iniciadores. Horário: a chegada ao local é prevista 
para as 8h e o retorno a casa, para as 17h.

2/9 - Região São Vicente, na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças;

7/9 - Região Litoral Centro, na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças de Praia Grande;

16/9 - Região Cubatão, na UME João Ramalho;
30/9 - Regiões Centro I, II e Orla, no Colégio Stella 

Maris, em Santos.
- Novas Mídias de nossa Comissão:
Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

 ÓBOLO DE SÃO PEDRO - 2012
DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2012

REGIÃO CENTRO 1 2012
Paróquia de Jesus Crucificado 373,30
Paróquia N. Senhora da Assunção 287,00
Paróquia São João Batista - Nova Cintra 340,85
Paróquia Sagrada Família 500,00
Paróquia Santa Margarida Maria 846,60
Paróquia São Tiago Apóstolo 288,75
Paróquia N.S. do Rosário - Catedral 357,00

REGIÃO CENTRO 2 2012
Paróquia Imaculado Coração de Maria 800,00
Paróquia Nossa Senhora Aparecida 1.600,00
Paróquia Pessoal da Pastoral da Saúde 1.640,00
Paróquia São Benedito 845,10
Paróquia São Jorge Mártir 300,00
Paróquia São José Operário 360,00
Paróquia São Judas Tadeu 1.532,45

REGIÃO ORLA 2012
Paróquia Pessoal do Apostolado do Mar 915,00
Paróquia Nossa Senhora do Carmo 1.400,00
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia 7.340,00
Paróquia Sagrado Coração de Jesus 3.652,00
Paróquia Santo Antonio do Embaré 5.380,00
Paróquia São Paulo Apóstolo 470,00
Paróquia Senhor dos Passos 1.811,35

REGIÃO  SÃO VICENTE 2012
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - São Vicente 844,00
Paróquia Nossa Senhora das Graças - São Vicente 1.370,00
Paróquia São Pedro O Pescador 710,00
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 415,00
Paróquia Beato José de Anchieta 500,00
Paróquia São Vicente Mártir 1.152,20
Paróquia São João Evangelista 218,50
Reitoria Nossa Senhora do Amparo 1.357,00
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 222,30

REGIÃO CUBATÃO 2012
Paróquia Nossa Senhora da Lapa 2.371,30
Paróquia São Francisco de Assis 1.175,00
Paróquia São Judas Tadeu - Cubatão 1.405,15

REGIÃO GUARUJÁ 2012
Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro 5.010,15
Paróquia Nossa Senhora das Graças - V. Carvalho 1.254,20
Paróquia Santa Rosa de Lima 809,85
Paróquia São João Batista - Bertioga 780,55
Paróquia do Senhor Bom Jesus 340,00

REGIÃO LITORAL CENTRO 2012
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Mongaguá 2.582,75
Paróquia Nossa Senhora das Graças - Ocian 750,00
Paróquia Santo Antonio - Praia Grande 2.224,00

REGIÃO LITORAL SUL 2012
Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Itanhaem 640,00
Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus 485,00
Paróquia São João Batista - Peruibe 1.357,30
Paróquia São José Operário - Caraguava 300,00
Paróquia N. Sra. de sion 688,00

CAPELAS - COLÉGIOS - OUTROS 2012
Capela da Beneficência Portuguesa 130,00
Capela do Bom Pastor 1.473,00
Capela do Colégio Maria Imaculada 100,00
Capela do Colégio Stella Maris 400,00
Capela N. Sra. de Fátima - São Vicente 168,00
Capela Santa Casa de Misericórdia 700,00
Capela São João Maria Vianney 505,00
Carmelo São José 100,00
Convento Nossa Senhora do Carmo 270,00
Igreja Cristo Rei - São Vicente 100,00
Santuário Santo Antonio do Valongo 230,00

TOTAL R$ 64.177,65
Santos, 24 de agosto de 2012

As ofertas que os fiéis dão 
ao Santo Padre no dia de S. 
Pedro (em geral no dia 29 de 
junho ou no domingo pró-
ximo) destinam-se às obras 
eclesiais, às iniciativas huma-
nitárias e de promoção social, 
e também para a sustentação 
das atividades da Santa Sé. E 
o Papa, enquanto Pastor da 
Igreja inteira, preocupa-se 
também com as necessida-
des materiais de dioceses 
pobres, institutos religiosos 
e fiéis em graves dificuldades 
(pobres, crianças, idosos, 
marginalizados, vítimas de 
guerras e desastres naturais; 
ajudas particulares a Bispos 
ou Dioceses em necessidade, 
educação católica, ajuda a 
refugiados e migrantes etc.).

«O “Óbolo de S. Pedro” é a 
expressão mais emblemática 
da participação de todos os 
fiéis nas iniciativas de carida-
de do Bispo de Roma a bem 
da Igreja universal. Trata-se 
de um gesto que se reveste 
de valor não apenas prático, 
mas também profundamente 
simbólico enquanto sinal 
de comunhão com o Papa e 
de atenção às necessidades 
dos irmãos; por isso, o vos-
so serviço possui um valor 
retintamente eclesial» (Dis-
curso aos Sócios do Círculo 
de São Pedro, 25 de Fevereiro 
de 2006).

A coleta é repassada in-
tegralmente para a Santa Sé.

A Paróquia São João Ba-
tista de Santos, Morro Nova 
Cintra, iniciou no dia 24 de 
agosto a Formação sobre a 
Fé. Baseando-se no Cate-
cismo da Igreja Católica, o 
evento é motivado pelos 50 
anos de Concílio Vaticano 
II, 20 anos do Catecismo da 
Igreja Católica, o Ano da Fé 
que terá início em 11 de outu-
bro, e também pelo apelo que 
tem feito a Comissão de Ani-
mação Bíblico-Catequética 
sobre a necessidade de uma 
Evangelização eficaz indican-
do a Iniciação à Vida Cristã 
de Jovens e Adultos. 

A previsão é de que uma 
sequência de 10 encontros 
sejam realizados sempre às 
sextas-feiras das 19h30 às 
21h. O Diácono da São João 
Batista, José Guerra, é o res-
ponsável pela formação e foi 
quem ministrou o primeiro 
encontro.

Os encontros são aberto a 
quem quiser participar, sem 
necessidade de inscrição.

End.: Praça Guadalajara, 
s/ nº. Morro da Nova Cintra. 
Santos. Tel.: 3258-6464.

Paróquia S. João 
Batista realiza 
Formação sobre fé

O Encontro de Ca-
sais com Cristo (ECC) 
da Paróquia Imaculado 
Coração de Maria (San-
tos) está preparando um 
retiro para casais nos 
dias 28,29 e 30 de setem-
bro. As inscrições podem 
ser feitas na secretaria 
paroquial ou com o casal 
Lucilo e Arminda Paloni 
pelo telefone 3224-9597 
e estão abertas até o iní-
cio do encontro. Não há 
taxa.

O retiro terá início no 

Retiro para casais do ECC da  
Paróquia Coração de Maria

dia 28, às 19h30, conti-
nuando no sábado e no 
domingo durante todo 
o dia, encerrando com 
a Missa Dominical às 
17 horas. No local serão 
servidos café da manhã, 
almoço e janta e entre 
as atividades haverá pa-
lestras e momentos para 
reflexão e conversa entre 
os casais.

Par. Imaculado Co-
ração de Maria. End.: 
Av. Ana Costa, 74. Vila 
Mathias. Tel.: 3224-8302

Oficinas de Oração e Vida oferece curso de Bíblia
As Oficinas de Oração e Vida estão promovendo curso bíblico para quem deseja conhecer 

melhor e vivenciar a Palavra de Deus através do método Leitura Orante da Bíblia.
O curso tem início na primeira semana de Setembro, em Santos, na Paróquia Nossa Se-

nhora Aparecida e na Igreja do om Pastor (Gonzaga).
Serão seis encontros semanais com duração de 2 horas.
Mais Informações: Rita – Fone: 3877.8429 / 8124.6023 ; Rosângela – Fone: 3231.9743 

/ 9613.8325.



Presença Diocesana Setembro/2012

Celebrando o mistério da Cruz de Nosso Senhor
Geral 11

EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS S. FRANCISCO

Agenda cultural e litúrgica pelas paróquias
Formação litúrgica para 
agentes de pastoral no Embaré

A paróquia da Basílica 
do Embaré realiza o segun-
do encontro de formação 
de agentes de pastorais, 
com o enfoque no tema 
Liturgia, tendo em vista 
a celebração dos 50 anos 
do documento concilicar 
Sacrosanctum concilium, 
que será comemorado em 
dezembro de 2013.

O encontro será assesso-
rado pela Irmã Soênia Alves 
de Brito, da Congregação 
Pia Discípulas do Divino 
Mestre, de S. Paulo.

Dia 14/9 - Das 19h30 
às 22h.

Dia 15/9 - Sábado - das 
8h30 às 16h30.

Programa
Igreja comunidade de 

comunidades, casa e escola 
de comunhão.

a. Teoria a partir da Li-

turgia como comunicação 
e movimento na vida da 
comunidade.

b. Prática litúrgica dos 
sacramentos na vida da 
comunidade.

a. Valorização da Sagra-
da Escritura

b. Presença dos sacra-
mentais 

c. Sinais e símbolos nas 
celebrações

Valor: R$ 15,00 - (in-
cluso: lanche, almoço e 
material didático).

Local: Salão da Ordem 
Franciscana Secular - Rua 
Padre Visconti, 8, ao lado 
da Igreja do Embaré.

Inscrições a partir de 
15 de agosto na  Secretaria 
Paroquial. 

Informações: Vera 
Roman Torres: 3222-1863 
e 9130-1848.

O título acima faz pen-
sar logo em Filosofi a pura 
ou, ao menos, em René 
Descartes, quando afir-
mava a consciência de si 
mesmo pelo fato de poder 
pensar. Um pouco mais mo-
destamente, mas de modo 
paradoxal e ainda mais 
abrangente, nosso assunto 
se limita à consciência do 
ambiente que nos cerca, do 
meio que nos circunda. 

Podemos pensar no lu-
gar onde estamos e onde 
vivemos, no ar que respira-
mos e nos invade, de modo 
semelhante ao que ocorre 
com os peixes cujo habitat 
é o oceano aparentemente 
sem fi m e sem fundo. Entre 
estes é interessante lembrar 
a esponja, não aquela que 
usamos para nos esfregar 
no banho, mas o animal-
zinho poroso que vive no 
fundo do mar. O mar o 
cerca por cima, por baixo e 
por todos os lados, penetra-
o como se ambos fossem 
uma coisa só. Se a esponja 
pudesse pensar, tomaria 
consciência de estar no mar, 
de quase confundir-se com 
ele, mas sem ser o mar.

Nossa experiência hu-
mana nos faz lembrar que 
sempre vivemos em algum 
ambiente, cercados desde 
o início por algo maior que 
nós, ou seja, pelo ventre 
materno em que fomos 
concebidos e onde fomos 
gestados durante aproxima-
damente nove meses.

Desde o começo estáva-
mos vivos, com um coração-
zinho a pulsar, amparados 
e protegidos por alguém 
que nos amava, ao mesmo 
tempo em que se maravi-
lhava com nossa existência. 
Deixando de lado os casos 
lamentáveis de aborto, em 
que muitas mães querem 
desfazer-se do pequeno ser 
que geraram, toda nova 
criança é de algum modo 
esperada e querida, objeto 
de carinho e de esperança.

Penso, logo... existo!!!

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

PSICOLOGIA PASTORAL

Todo nascimento con-
siste na passagem de um 
pequeno mundo para um 
mundo maior. Nada pre-
cisamos fazer para que tal 
aconteça, fi cando o traba-
lho (do parto) por conta da 
mãe. Entramos num mundo 
maior, em novo ambiente, 
e nele começamos a viver 
o duplo movimento de ser 
atraídos e de ir ao encontro. 

Somos atraídos pelo ali-
mento que nos faz falta e 
vamos buscá-lo com nosso 
choro. Aos poucos os outros 
sentidos vão funcionando, 
e somos chamados a ex-
perimentar o que vemos, 
o que nos toca na pele e o 
perfume que inalamos. Do 
ventre materno passamos 
para o ventre da Terra e do 
Universo, pregustando nos-
so destino para o infi nito, 
para uma realidade sempre 
maior, para o inesgotável.

Isso nos leva ao poeta 
grego, citado pelo apóstolo 
Paulo no areópago de Ate-
nas, quando dizia do Deus, 
ainda desconhecido para 
aqueles seus ouvintes: Nele 
vivemos, nos movemos e 
existimos (At 17, 28).

Deus é o nosso ambien-
te. Tudo que nos circunda 
pode simbolizar essa verdade 
fundamental. A casa em que 
crescemos e nos protege do 
sol, do vento e da chuva, a 
roupa que nos abriga do frio, 
o elevador que nos facilita 
subir e descer nos prédios, o 
automóvel e os outros veícu-
los (ônibus, trens, navios e 
aviões) que nos transportam 
de um lugar outro, a própria 
cidade organizada que nos 
assegura de fazermos parte 
do grupo social, tudo que 
nos cerca enfi m é lembrete 
da realidade maior, que é o 
Coração de Deus no qual fo-
mos gerados e do qual nunca 
mais saímos. 

Tomar consciência disto 
é o que podemos chamar de 
Contemplação para apren-
der a amar.

Festa da Exaltação da 
Santa Cruz  - Paróquia Jesus 

Crucificado - Santos 
Tríduo - 13 a 15/9:
13/9- 18h30 – Missa.
14/9- 19h30- Missa de 

Louvor.
15/9- 18h30- Missa. Após 

a missa haverá a Noite Nor-
destina. Convites antecipa-
dos na secretaria paroquial 
R$ 18,00.

16/9- 8h – Missa. 18h – 
Procissão e Missa.

End.: Av. Rangel Pesta-
na, 397. Jabaquara. Santos 
Tel.:3223-2338.

Igreja Santa Cruz - Exalta-
ção da Santa Cruz - Santos

11,12 e 13/9- 18h30- Trí-
duo preparatório com missa 
da Festa da Exaltação da 
Santa Cruz.

14/9- 7h30 e 18h30 - 
Festa da Exaltação da Santa 
Cruz e missas em Louvor a 
São Camilo.

15h- Missa festiva com 
Unção dos Enfermos. Após 
a missa será entregue o di-
ploma dos novos agentes da 
Pastoral da Saúde.

End.:Av. Senador Feijó, 
444. Vila Mathias. Santos. 
Tel.: 3232- 9410.

Festa de Nossa Senhora das 
Dores - (Paróquia Nossa 

Senhora das Dores e Senhor 
dos Passos) - Santos

13/9- 19h- Abertura do 
tríduo com Missa Festiva.

14/9- 19h- 2º dia do Trí-
duo e Exaltação da Santa 
Cruz.

15/9- 19h- Terceiro dia 
do Tríduo.

16/9- 18h- Procissão Lu-
minosa.

19h- Missa Solene e Co-
roação de Nossa Senhora 
das Dores. Inauguração da 
Capela do Santíssimo. Cele-
bração presidida por Dom 
Jacyr Francisco Braido, Bis-

po Diocesano.
Quermesse nos Jardins da 

Paróquia.
End: Rua João Pinho, 

15. Boqueirão. Santos. Tel.: 
3223- 1366.

Festa em louvor a Santa 
Terezinha - Paróquia Santa 

Terezinha - Itanhaém
22/9 a 30/9- 19h- Missas 

da Novena.
1/10 – 9h- Missa Festiva 

em louvor a Santa Terezinha 
do Menino Jesus.

19h- Missa Festiva segui-
da de Procissão.

End.: Rua Oscar Pereira 
da Silva, 168. Belas Artes. 
Itanhaém. Tel.: 3426- 3211.

Convento Nossa Senhora 
do Carmo - Festa de Santa 

Terezinha do Menino Jesus - 
Santos

22 a 30/9 - Novena de 
Santa Terezinha do Menino 
Jesus e da Sagrada Face.

Missas: 2ª a 6ª-feira – 
7h30; 12h30; 18h.

Sábado – 17h.
Domingo – 8h; 11h; 18h.
1/10 – 18h – Missa Solene 

em louvor a Santa Terezinha.
End.: Praça Barão do Rio 

Branco, 16. Centro. Santos. 
Tel.: 3234-5566.

Festa em louvor a S. Francis-
co de Assis - Paróquia São 

Francisco de Assis - CB

25/9 a 4/10 - Novena de 
São Francisco de Assis. 19h- 
Missas.

4/10 - Missa Celebrada 
pelo Bispo Diocesano, Dom 
Jacyr Francisco Braido. E 
celebração dos 41 anos de 
criação da paróquia.

End.: R. Dom Idílio José 
Soares, 441. Vila Nova. Cuba-
tão. Tel.: 3361-2777.

Festa de São Francisco 
- Santuário do Valongo - 

Santos 
2/10 - Missas às 12h15, 

15h e 19h.
3/10 - Missa às 19h-  Trân-

sito de São Francisco.
4/10 - Festa de São Fran-

cisco.
9h às 17h  - Feira Ecológi-

ca e adoção de animais.
12h - Benção dos animais 

e atendimento veterinário o 
dia todo.

19h - Missa festiva em 
louvor a S. Francisco.

End.: Largo Marquês de 
Monte Alegre, 13 - Centro de 
Santos.

Festa em louvfor a S. Fran-
cisco - Basílica do Embaré 

- Santos
4/9 - 7h e 9h – Exaltação 

da Santa Cruz.
17/9 - 7h- Chagas de São 

Francisco de Assis.

30/9 - 8h -1º Dia do trí-
duo de São Francisco de 
Assis.

1/10 - 7h - 2º Dia do trí-
duo de São Francisco de 
Assis.

2/10 - 16h - 3º Dia do 
tríduo de São Francisco de 
Assis.

3/10 - 19h30 - Trânsito de 
São Francisco de Assis.

4/10 - 10h – Bênção dos 
animais. 19h30 - Festa de São 
Francisco de Assis.

Solenidade de São Be-
nedito - Par. S. Benedito 
- Santos

23/9 a 5/10 – Solenidade 
de São Benedito. Tema: “Com 
São Benedito confi rmar nos-
sa Fé resgatando nosso pri-
meiro amor, o encontro com 
Jesus Cristo”.

23/9- 15h – Tarde de 
louvor.

19/9- 19h- Abertura da 
solenidade com Missa.

26/9 a 4/10- 19h – Missas 
da novena.

30/9- 16h- Missa Afro 
com a participação de mem-
bros da comunidade de Ilha 
Bela.

5/10- 19h30- Encerra-
mento com Missa Solene.

End.: Av. Afonso Pena, 
350. Macuco. Santos. Tel.: 
3231-4071.

SANTOS
Sagrada Família - 15/9- 

20h- Noite da Chuleta. Con-
vite R$ 25,00.

N. S. Aparecida - 12/9- 
15h- Bingo. 16/9- 19h- Missa 
Solene pelos 75 anos da Pa-
róquia.

Santa Cruz -  15/9- 
18h30- Missa em louvor a 
Nossa Senhora das Dores.

S. Paulo Apóstolo - 
22/9- 19h- Noite Italiana. 
Convite R$ 15,00.

Santo Antônio do Em-
baré - 4/9- 7h e 9h – Exalta-
ção da Santa Cruz.

Ao fi nal das missas domi-
nicais, os jovens da paróquia 
estão vendendo doces para 
angariar fundos para parti-
ciparem da Jornada Mundial 
da Juventude Rio de Janeiro 
2013. Não deixe de ajudar! 

SÃO VICENTE
N. S. Auxiliadora - Du-

rante o mês de setembro, em 
todas as missas do domingo 
haverá Procissão da Bíblia.

Horário das missas domi-
nicais: 8h; 10h e 19h.

São Pedro O Pescador - 
Todo sábado, após a missa das 
crianças, às 17h, encontro de 
formação bíblica tendo como 
base o livro de Marcos , com 
o tema “Coragem, levanta-te, 
Ele te chama” (Mc 10,49). 

N. Sra. Aparecida - 
Círculos bíblicos nas casas e 
comunidades durante o mês 
de setembro.

3/9 – 20h - formação de 
discípulos missionários, com 
o tema: “ Como você exerce 
sua liderança?”

10 a 16/9 - Festa comuni-
dade N. Sra. das Dores.

ITANHAÉM
N. S. de Sion - Todas as 

4ª-feiras de setembro- 20h- 
Encontro bíblico.

23/9- 14h- Gincana bí-
blica. Local: Praça Nossa 
Senhora de Sion.

Aconteceu no dia 5/8, na Paróquia São Tiago, em Santos, 
a primeira tarde de louvor para as famílias com o tema: "Fa-
mília: tesouro para cuidar e valorizar". A animação contou 
com a participação do grupo de jovens "Jovens Sarados" 
(Par. S. Paulo Apóstolo), e de leigos das paróquias S. Mar-
garida Maria e Coração de Maria. Houve também uma peça 
teatral com a presença dos crismandos da Paróquia com o 
tema: "Jesus está disfarçado em tua casa”. Contamos tam-
bém com a participação do Diácono Toninho e fi nalizamos 
com a Santa Missa, presidida pelo Pároco, Pe. Lucas Alves.

Tarde de louvor para as famílias na S. Tiago
Divulgação

Todos os 4º domingos – 
15h30- Terço dos homens.

N. S. Conceição - 2/9 - 
Retiro com crismandos das 
8h às 18h.

7/9 - Viva Convento! 
- mutirão de manutenção 
e limpeza do Convento N. 
S. Conceição - Início com a 
bênção a partir das 9h.

8/9 - Chegada da Cruz 
em preparação à JMJ 2013 
- às 17h30 na Igreja Matriz 
Sant’Anna.

PRAIA GRANDE
N. S. das Graças - 2/9- 

8h- Retiro de Coroinhas.

CUBATÃO
São Francisco de Assis 

- 15 e 16/9- 8h – Retiro da 
Renovação Carismática. Não 
é necessário fazer inscrição 
antecipada.

São Judas Tadeu - 9/9- 
8h – Dia de Louvor na Capela 
São Pedro e São Paulo.

21 a 23/9- Encontro da 2ª 
Etapa do ECC na Escola João 
Ramalho.

29/9 - 20h - Noite Portu-
guesa na Escola Nóbrega (Jd. 
Casqueiro). Convites R$25,00.

GUARUJÁ
Nossa Senhora das 

Graças - 21; 22; 23/9 – En-
contro do ECC com os casais 
de 2ª Etapa.

30/9- 14h- Gincana bí-
blica

Senhor Bom Jesus - 
29/9- 20h- Jantar Dançante. 
Convite R$ 25,00. Local: 
Socia Clube. Rua Agenor de 
Assis, 97, Vila Alice.

Santa Rosa de Lima - 
7/9- 15h- Bingo.

BERTIOGA
São João Batista - 29 

e 30/9 – Acampamento da 
Juventude na Comunidade 
Nossa Senhora dos Anjos.

Inscrições na secretaria 
paroquial. Taxa R$ 10,00.

Encontro de missionários de Schoenstatt

No dia 19/8, na Igreja Cristo Rei, em S. Vicente, foi rea-
lizado o 7º Encontro Diocesano de Cooordenadores e Mis-
sionarios de Schoenstatt. O encontro foi assessorado pelas 
Irmã Niudair, de Praia Grande, e Ir. Márcia, do Santuário 
de Atibaia, que falou sobre o tema: “O tesouro está em nossas 
mãos!”. Em setembro acontece a 8ª Romaria Diocesana das 
Famílias, no dia 23, ao Santuário em Atibaia. (Colaboração: 
Luciano Porto Góis e Joana D'arc/ Coordenação Diocesana 
da Campanha Mãe Peregrina).

Festa em louvor a Mãe de Deus
Caetana Perez

Festa em louvor a Mãe de Deus na comunidade Mãe 
de Deus, paróquia Santo Antonio, na Praia Grande, no 
dia 22 de agosto. 



GeralPresença Diocesana12 Setembro/2012

Pós-crisma da São Vicente 
Mártir forma grupo musical

Chico Surian

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2013 - RJ

Gincana marca início da peregrinação da Cruz da Juventude

Dia 16 de setembro, das 8h às 17h 
(encerrando com a Santa Missa).

Local: Capela S. Francisco - Rua Augusto 
Pacheco, 158  - Vila Antártica  - Praia Grande 

Mais informações: Matriz da paróquia 
Santo Antonio - (13)3491-1337 (procurar 
Sr. Valter Lúcio, coordenador do Terço dos 
Homens na paróquia).

Todos estãos convidados! 

Retiro Diocesano 
do Terço dos Homens

Acervo PD

Jovens da Paróquia 
São Vicente Mártir toma-
ram a iniciativa de for-
mar um grupo de música 
para cantar nas Missas. 
Procurando aperfeiçoar 
a voz para poder tornar 
as celebrações eucarísti-
cas ainda mais bonitas, o 
grupo conta com a ajuda 
da fonoaudióloga Karina 
Ticianeli.

A ideia começou com o 

Jantar ‘indiano’ em prol das obras 
sociais da Casa João Paulo II

Padre  José  Myal i l 
Paul, pároco da Cate-
dral de Santos (também 
responsável pelo projeto 
social da Casa João Paulo 
II) resolveu colocar seus 
dotes culinários à mostra 
e inovou no cardápio do 
jantar beneficente em 
prol da Casa João Pau-
lo, no dia 18 de agosto. 
O jantar contou com o 

grupo de pós-crisma, que 
quis permanecer junto e 
formar o grupo musical. 
Porém, o grupo está aberto 
para os jovens que ainda 
estão se preparando para 
receber o sacramento do 
Crisma. Na foto, o grupo 
durante apresentação na 
Semana da Família no 
Centro de Convenções, 
em São Vicente, no dia 15 
de agosto.

apoio do grupo de volun-
tários da Casa João Paulo 
que já está animado para 
outra empreitada.

Vale esclarecer: Padre 
José Paul é natural do 
estado de Kerala, Sul da 
Índia, daí a ideia de fazer 
o ‘jantar indiano’, com 
receitas à base de carne e 
frango e temperos típicos 
da culinária indiana.

Chico Surian

A juventude da Diocese 
de Santos já esta se prepa-
rando para o encontro  com 
o Papa Bento XVI, no ano 
que vem no Rio de Janeiro, 
na Jornada Mundial da Ju-
ventude.

Parte dessa preparação 
aconteceu no dia 26 de agos-
to, no Colégio Marista, com 
a Gincana da Juventude, 
que reuniu os movimentos 
jovens que estão presente 
nas nove cidades da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista, área de abrangên-
cia da Diocese: “Esta não 
é uma gincana no modo 
tradicional, de competição, 
de provas. É um momento 
de integração, de convivên-
cia, de celebração entre os 
grupos de jovens que estão 
presentes na Diocese. Com 
isso, cada grupo  de jovens 
pode conhecer um pouco 
mais sobre a missão do ou-
tro, além de ser um espaço 
para conhecer mais sobre o 
que é a Jornada Mundial e 
irmos nos preparando para 
este grande encontro com o 
Papa”. explica Elys Santiago, 
coordenadora da Comissão 
Diocesana da Juventude, 
organizadora da Gincana.

A Gincana teve início 
com a missa presidida por 
Dom Jacyr Francisco Braido, 
bispo diocesano de Santos, 
que motivou os jovens a 
reafirmarem seu testemu-
nho de fé em Jesus Cristo, 
centro da nossa vida cristã: 
“Nós sabemos que os jovens 
recebem apelos de todos 
os lados, como proposta 
de vida, como modelo de 
valores. Aí está o consu-
mismo, as drogas, o prazer 
imediato, tudo apresentado 
como jeito ‘fácil’ de ganhar a 
vida. Mas, sabemos também, 
que o verdadeiro sentido da 
vida está no nosso Mestre 
Jesus e que o caminho para 
aqueles que O querem seguir 
não é o caminho mais fácil, 
é o caminho da cruz, mas 
é o caminho da verdadeira 
felicidade”, alertou.

Após a missa, Dom Jacyr  
benzeu a réplica da Cruz da 
Juventude - um dos sím-
bolos da JMJ - que vai per-
correr todas as paróquias 
da Diocese, como marco 
da mobilização e da pre-
paração dos jovens para a 
Jornada no ano que vem: 
“A peregrinação da Cruz 
em nossas comunidades vai 
nos lembrar do verdadeiro 
motivo da Jornada Mundial 
da Juventude: é o encontro 
pessoal com Jesus, para que 
possamos ser testemunhas 
desse mesmo Jesus no meio 
da sociedade”, lembra Elys.

A Comissão Diocesana 
da Juventude já está orga-
nizando uma série de ativi-
dades culturais, formativas 
e celebrativas para ajudar os 
jovens  a se prepararem para 
o encontro com o Papa.

Acompanhe os trabalhos 
da Comissão Diocesana da 
Juventude pelo facebook:  
Facebook - http://www.
facebook.com/comissao.
juventude.7

E-mail – comissaoju-
ventudesantos@hotmail.
com

Site- www.comissaoju-
ventudesantos.com.br

Peregrinação da 
Cruz da Juventude - 
Calendário
LITORAL SUL
PERUÍBE
S. JOÃO BATISTA - 25/8 a 1/9.
S. JOSÉ OPERÁRIO – 1 a 8/9.
ITANHAÉM
N. S. da CONCEIÇÃO – 8 a 15/9.
N. S. de SION – 15 a 22/9.
S. TEREZINHA – 22 a 29/9/12.
LITORAL CENTRO
MONGAGUÁ
N. S. APARECIDA – 29/9 a 6/10.
PRAIA GRANDE
N. S. DAS GRAÇAS – 6 a 13/10.
S. ANTÔNIO – 13 a 20/10/12.
SÃO VICENTE
S. PEDRO PESCADOR – 20 a 
27/10.
N. S. DO AMPARO – 27/10 a 3/11.

“Desperta Jovem” da Região Cubatão, no 
dia 18/8, na S. Francisco de Assis

Alguns registros da Gincana da Ju-
ventude. Confi ra o album completo na  
http://www.facebook.com/comissao.
juventude.7

Fotos Chico Surian/Comissão Juventude

Comissão Juventude em 
oração antes dos trabalhos

Bênção da réplica da Cruz da JMJ




