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P. 5 Frei Valter é ordenado 
em Praia Grande

No dia 23 de fevereiro, 
às 10 horas, Dom Jacyr 
Francisco Braido,CS, or-
dena sacerdote o jovem  
Frei Valter S. Santos, 
na matriz da N. Sra. das 
Graças, em PG. Frei Val-
ter nasceu em Santos, 
mas ainda criança pas-
sou a residir na Praia 
Grande com seus fami-
liares. É o segundo fi lho 
do casal Francisco de 
Assis e Maria Aparecida.

De 3 a 11 de janeiro, 150 jovens 
dos mais longínquos lugares do 
estado de São Paulo se reuniram 
na cidade do Guarujá para parti-
cipar da 4ª edição da missão Je-
sus no Litoral/SP, um projeto da 
Renovação Carismática Católica 
(RCC), com o objetivo do anúncio 
da palavra de Deus. 

Os jovens da Diocese de Santos já estão 
a caminho da Jornada Mundial da Juven-
tude, que acontece no Rio de Janeiro, em 
julho deste ano.  A caminhada teve início 
em agosto do ano passado com a saída da 

réplica da Cruz da Juventude e do Ícone de 
Nossa  Senhora (símbolos da Jornada) em 
peregrinação pelas paróquias da Diocese.

Na foto acima, a passagem da Cruz 
durante a celebração de Cristo Rei.

“Durante a Quaresma, a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil promove a  CAM-
PANHA DA FRATERNIDADE, cuja finalidade 
principal é assumir e vivenciar a dimensão 
comunitária e social da Quaresma. A Campanha 
da Fraternidade ilumina de modo particular 
os gestos fundamentais desse tempo litúrgico: 
a oração, o jejum e a esmola. Neste ano, a 
Campanha da Fraternidade trata de um tema 
muito atual e que exige nossa atenção: “FRA-
TENIDADE E JUVENTUDE”.”

(Mensagem de D. Jacyr Braido, p. 3. Veja 
mais sobre a CF na página 5)

A comunidade da pa-
róquia N. Senhora 
das Graças, em PRaia 
Grande, celebrou com 
grande alegria os 85 
anos de nascimento do 
querido Padre Ramiro, 
no dia 5/1. Parabéns!

Equipe de Comunicação do Jesus no Litoral SP
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Sobre os 60 anos da Conferência Nacional dos Bispos do BrasilCNBB

Sacerdote brasileiro é novo diretor 
do Centro Televisivo Vaticano

Nota Oficial da CNBB de solidariedade às 
famílias e ao povo de Santa Maria (RS)

Rever a história desta insti-
tuição sexagenária é encontrar 
motivos de reconhecimento de 
inumeráveis benefícios que a 
CONFERÊNCIA NACIONAL 
DOS BISPOS DO BRASIL trouxe 
à missão dos Bispos do Brasil. 
Faz ecoar a promessa de Jesus 
Cristo nosso Salvador antes de 
sua Ascensão ao Céu: “Foi-me 
dado toda a autoridade no céu 
e na terra. Ide, pois fazei meus 
discípulos entre todas as nações” 
(Mt 28,18-19).

Além dos programas de 
cada quadriênio, discutidos 
e aprovados em Assembléias 
Gerais anuais que ajudam às 
Dioceses em suas programa-
ções particulares, destaca-se o 
ambiente de espiritualidade, 
estudo e aprofundamento de 
temas. A convivência de dez dias 
de reunião proporciona de modo 
característico fraternidade entre 
os bispos, estímulo e troca de 
experiências pessoais.

Foi memorável o estudo e 
aprovação unânime do Projeto 
Nacional de Evangelização da 
Igreja no Brasil cujo tema é 
“Queremos ver Jesus Caminho, 
Verdade e Vida”.Jesus é a Luz 
que ilumina todo homem que 
vem a este mundo. Ilumina 
nossa inteligência para conhe-
cermos a verdade e o amor do 
Espírito Santo que dá o sentido 
de nossa existência. Ele nos 
convida a vencer todo o mal e 
viver como verdadeiros filhos 
de Deus.

Nós vivemos um momento 
muito crítico no Brasil. A crise é 
acima de tudo da perda dos va-
lores cristãos e morais, que tem 
conseqüências deletérias na vida 
política. Os que mais sofrem são 
os pobres e os marginalizados.

Sentimos insensibilidade 
para a promoção do bem co-
mum, bem como para a verdade, 
a justiça e a fraternidade. Nós 
bispos do Brasil lutamos, esta-
mos ao lado dos que mais so-
frem, com os quais partilhamos 
as angústias, mas também as 
esperanças de um mundo novo, 
segundo o coração de Deus. 
Sabemos de tantos esforços 
que o nosso povo faz para par-
ticipar da sua própria história. 
Agradecemos a Deus as pessoas 
e instituições que procuram 
nos ajudar. Experimentamos a 
comunhão de todos os que nos 
querem bem.

Temos que agradecer a Deus 
tantos missionários que nos en-
viou, provenientes do exterior, 
seja do clero diocesano, das 
diversas ordens e congregações 
religiosas incluindo os institutos 
femininos. Nós os temos como 
beneméritos de nossas Igrejas 
particulares.

Unimos nossos esforços con-
tra o egoísmo humano e todas as 
formas de marginalização. Com 
a luz que vem de Cristo Jesus por 
sua palavra e o seu gesto de amor 
sem limites, selado na cruz, sen-
timos toda a força de redenção 
e promoção da pessoa humana. 
Deus precisa do coração e dos 
braços de todos nós para teste-
munharmos que viemos de Deus 
para fazer o bem.

Continuamos atentos ao pe-
dido da Mãe de Deus – Nossa Se-

nhora da Conceição Aparecida, 
Padroeira do Brasil – “fazei tudo 
o que Ele vos disser” (Jo 2,5).

A Igreja que está no Brasil 
se sente ligada estreitamente à 
Igreja que está na Alemanha. Há 
mais de cinqüenta anos temos 
a presença da Ação Episcopal 
ADVENIAT com presença mar-
cante a subsidiar, especialmente 
através de fi nanciamentos, pro-
jetos e obras dentro dos planos 
diocesanos de pastoral. Sabemos 
dos esforços e sacrifícios de seus 
fi eis para possibilitar tais ajudas. 
Agradecemos aos Bispos da 
Alemanha e a toda Organização 
feita de pessoas que amam o 
nosso povo necessitado e de-
dicam especial atenção a cada 
pedido formulado.

Todos os que são pobres e 
sofrem em suas limitações de 
saúde, de educação e discrimi-
nações “andam nas trevas de 
sua solidão” e reanimam sua 
esperança com todo “Rasgo 
de Luz” que recebem em seus 
sofrimentos a procurar sua pro-
moção humana. O sofrimento 
experimentado pelo povo ale-
mão, na última grande guerra, 
parece ter acendido mais forte 
o seu ideal para construir um 
mundo novo solidário.

Não podemos esquecer as 
nossas Campanhas da Fraterni-
dade de cada ano que retratam 
as constantes preocupações para 
os grandes desafi os da missão 
evangelizadora. Basta relatar o 
tema de cada ano para a grande 
solidariedade nacional.

É um tempo de vivência de 
alegrias por obras realizadas 
com muito amor e de tristezas 
pelos sofrimentos especialmente 
dos mais pobres e necessitados 
de nossas comunidades.

Preocupa-nos a falta de paz 
no mundo e também medida 
pelas injustiças e pela violência 
com vinganças e assassinatos, 
além do enriquecimento ilícito 
de tantos poderosos e políticos.

Podemos enumerar aconte-
cimentos como o assassinato de 
missionários, como o caso da 
Irmã Dorothy Stang em Anapu 
(PA).

A Presidência da CNBB pro-
cura manter contatos com a 
Santa Sé, com a Nunciatura 
Apostólica, com o CELAM e,com 
outras Conferências Episcopais, 
através de trocas de visitas. 
Anualmente se realiza a visita 

da Presidência à Santa Sé, sendo 
recebida pelo Santo Padre. Em 
2006 foi formalizado o convite 
ao Papa para visitar o Brasil em 
2007, Esta aconteceu por oca-
sião da 5ª Conferência Geral do 
Episcopado Latino Americano 
em Aparecida, de 13 a 31 de maio 
de2007.

A CNBB, principalmente 
através da Presidência, acom-
panhou os fatos da vida pública. 
Cultivou relações com o Gover-
no, nas instâncias do Executivo, 
Legislativo e Judiciário, com 
encontros periódicos com o Sr. 
Presidente da República, com 
os Parlamentares, fazendo-se 
presente nos debates de maior 
interesse para a Igreja e, no Ju-
diciário, mediante o diálogo com 
Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Contatos constantes 
também aconteceram com Or-
ganizações da sociedade, como 
a OAB e movimentos sociais, 
sempre orientada a CNBB pelo 
desejo de colaborar ao bem co-
mum, segundo a competência 
que lhe é própria, zelando, no 
entanto, pela sua autonomia e 
pelo bem da própria Igreja.

Algumas questões, no campo 
político-social, foram acompa-
nhadas com especial atenção 
nesses anos, pois envolvem 
princípios éticos fundamentais 
da doutrina da Igreja. Projetos 
de lei que visam aprovar a legali-
zação do aborto de fetos anencé-
falos, ou com outras anomalias; 
o projeto de lei que visa legalizar 
o aborto de maneira irrestrita, 
o uso de embriões humanos na 
pesquisa científi ca, a comercia-
lização de armas e munições, a 
corrupção nas várias instâncias 
do poder público, a superação 
da miséria e da fome, a violência 
e as diversas formas de ameaça 
ou desprezo à vida e à família, a 
união civil, como se casamento 
fosse, de pessoas do mesmo 
sexo, questões relativas à de-
fi nição e legalização das terras 
indígenas e outros problemas 
sociais. Estamos conscientes 
que, nessas questões, a palavra 
da Igreja não é sempre bem aco-
lhida por todos e vai até contra a 
corrente de certo pensamento e 
de certa cultura, que se preten-
de impor à sociedade; nessas 
questões, no entanto, a Igreja 
não pode vacilar em anunciar, 
com discernimento e coragem, 
a evangelização da cultura e das 
estruturas da convivência social.

Nossa Conferência Episcopal 
também precisa levar em conta 
alguns desafi os permanentes. A 
CNBB goza de enorme reconhe-
cimento público e suas manifes-
tações, sobre todas as questões 
importantes da sociedade e da 
Igreja, são sempre esperadas 
e até exigidas. A CNBB é um 
organismo assaz grande e o 
novo Estatuto tornou sua orga-
nização ainda mais encorpada 
e complexa, o que torna a sua 
organização, acompanhamento 
e sustentação, sem dúvida, mais 
exigente que em outros tempos.

A CNBB pode prestar um 
grande serviço à Igreja e à so-
ciedade, mas precisará ter o 
cuidado de não se tornar ex-
cessivamente pesada na sua 
organização funcional e pas-

toral e na sua administração. 
A experiência das Comissões 
Episcopais Pastorais, confor-
me prescreve o novo Estatuto, 
certamente compartilha com 
muitos bispos as atribuições da 
Conferência nos vários setores 
da vida e da ação pastoral da 
Igreja no Brasil. Isso é bom e 
favorece o dinamismo pastoral 
da CNBB. Mas é preciso evitar a 
departamentalização estanque 
das Comissões, para não preju-
dicar a unidade e a organização 
da pastoral de conjunto. Além 
disso, o excesso de organização e 
iniciativas poderia exigir sempre 
mais espaços físicos, recursos 
materiais e pessoas disponíveis, 
de que a Conferência não dispõe; 
além disso, não se deve perder 
de vista a função subsidiária da 
CNBB, para que ela não venha 
a pesar indevidamente sobre as 
Igrejas particulares nem tenda a 
uma centralização excessiva das 
iniciativas pastorais.

A CNBB possui 17 Conse-
lhos Episcopais Regionais, que 
são uma riqueza e favorecem o 
exercício efetivo da colegialidade 
episcopal,  e a ajuda recíproca 
entre as dioceses de uma deter-
minada região do Brasil. São 17 
expressões e organizações locais 
da única Conferência Episcopal 
do Brasil. Para não descaracte-
rizar isso e não perder de vista 
a comunhão na Conferência, 
é necessário aprofundar o in-
tercâmbio entre os Conselhos 
Episcopais Regionais e a própria 
Conferência Nacional, quer 
do ponto de vista da aplicação 
das Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora e dos Projetos 
Nacionais, quer do ponto de 
vista administrativo e das de-
cisões pastorais. As decisões da 
Assembléia Geral e do Conselho 
Permanente empenham toda 
a Conferência e precisam ser 
assumidas, de acordo com as 
próprias competências, pelo 
CONSEP, o Secretariado Geral 
e também pelos Regionais.

A CNBB, enquanto Organis-
mo que está a serviço do minis-
tério episcopal em favor de toda 
a Igreja, também acompanha 
os organismos e organizações 
dos demais membros do Povo 
de Deus, como o Laicato, cujo 
protagonismo se torna sempre 
mais importante para a dimen-
são missionária da Igreja, a Vida 
Consagrada, os Institutos Secu-
lares e as Novas Comunidades, 
dos Diáconos e dos Presbíteros. 
Além deles, uma série extensa de 
pastorais e organismos vincula-
dos à CNBB, são uma riqueza da 
Igreja e prestam serviço de ines-
timável valor à vida e à missão 
da Igreja e à própria CNBB, mas 
precisam ser acompanhados e 
estimulados, conforme compe-
tência própria da CNBB.

A Deus Todo Poderoso e 
Pleno de Bondade toda a nossa 
gratidão por todo dom e graça 
que nos concedeu nestes sessen-
ta anos de vida da CNBB.

(São Paulo, 06 de janeiro 
de 2013, Festa da Epifania do 
Senhor).

Cardeal Dom Geraldo Ma-
jella Agnelo - Arcebispo Emérito 
de Salvador (BA)

O Vaticano anunciou dia 
22 de janeiro duas importan-
tes nomeações no campo das 
comunicações. Bento XVI de-
signou o padre Dario Edoardo 
Viganó como diretor do Cen-
tro Televisivo Vaticano (CTV), 
cargo até agora ocupado pelo 
diretor da Rádio Vaticano, 
padre Federico Lombardi.

O Santo Padre nomeou 
também o leigo Angelo Scel-
zo, atual vice-secretário do 
Pontifício Conselho das Co-
municações Sociais como 
vice-diretor da Sala de Im-
prensa da Santa Sé.

Monsenhor Dario Edoardo 
Viganó, 51 anos, é natural do 

Rio de Janeiro, membro do 
clero da arquidiocese de Milão 
e professor do Instituto Pas-
toral “Redemptor Hominis” 
da Pontifícia Universidade 
Lateranense, em Roma.

O Centro Televisivo Vati-
cano (CTV) foi criado em 1983 
e tem como missão difundir 
com imagens o Evangelho, o 
ministério pastoral do Pontífi -
ce e as atividades da Santa Sé. 
Programa uma média anual 
de 200 eventos ao vivo, entre 
celebrações na Praça São Pe-
dro, na Basílica de São Pedro, 
na Sala Paulo VI, audiências 
públicas do Papa e Angelus 
dirigidos pelo Pontífi ce.

Desde 2010 transmite 
integralmente em alta defi ni-
ção. Padre Federico Lombar-
di, 70 anos, jesuíta, continua 
dirigindo a Sala de Imprensa 
da Santa Sé e a Rádio Vati-
cano.

(cnbb.org.br)

Pe. Dario Viganó

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil reali-
zará o lançamento nacional 
da Campanha da Fraterni-
dade (CF) em sua sede, em 
Brasília. A programação da 
cerimônia de abertura da 
CF 2013 cuja temática será 
“Fraternidade e Juventude” 
e o lema “Eis-me aqui, envia-
me Senhor”, acontece no dia 
13 de fevereiro – Quarta-feira 
de cinzas –, a partir das 15h, 
no Auditório Dom Hélder 
Câmara.

O evento contará com as 
presenças do secretário geral 
da CNBB, dom Leonardo 
Ulrich Steiner, do ministro-
chefe da Secretaria Geral da 
Presidência da República do 
Brasil, Gilberto Carvalho, e 
grupos de jovens.

Lançamento da CF

Nota de Solidariedade 
às famílias das vítimas e 
ao povo de Santa Maria

Acompanhamos com 
dor e solidariedade, desde 
a madrugada do domingo 
(27/1), o momento de 
profundo sofrimento vi-
vido pelos feridos e pelas 
famílias dos que perde-
ram centenas de filhos 
na tragédia do incêndio 
em Santa Maria (RS). O 
Brasil está de luto e as 
comunidades de fé estão 
unidas em oração. Deus 
conduza a todos, nesta 
hora, para oferecer, aos 
mortos, dignidade e am-
biente de reverência, aos 
pais e familiares, amparo 
e assistência, e aos feridos, 
todo o apoio e tratamento 
ágil e efi ciente.

Unimo-nos ao arce-
bispo, dom Hélio Ade-
lar Rupert, ao clero e ao 
povo da arquidiocese de 
Santa Maria. A Palavra 
de Deus nos oferece luz 
para esse momento: “So-
mos afl igidos de todos os 
lados, mas não vencidos 
pela angústia; postos em 
apuros, mas não deses-
perançados; perseguidos, 
mas não desamparados; 
derrubados, mas não ani-
quilados; por toda parte e 
sempre levamos em nosso 
corpo o morrer de Jesus, 
para que também a vida 
de Jesus se manifeste em 
nossa existência mortal (2 
Cor 4, 8-9).

A consciência cris-

tã nos leva a manifestar 
também nosso apoio aos 
homens e mulheres de 
boa vontade que estão 
oferecendo ajuda junto 
às famílias e aos feridos 
e aos responsáveis pelo 
Poder Público que estão 
tomando as providências 
para o encaminhamento 
e solução dos problemas 
desse momento de afl ição. 
É momento de união e de 
solidariedade! A concreta 
participação de colabora-
ção, o respeitoso silêncio 
e a oração movida pela fé 
nos faz reconhecer, mais 
uma vez, que somos todos 
membros de uma única fa-
mília que sofre pela perda 
de tantos jovens, fi lhas e 
fi lhos queridos.

Cardeal Raymundo 
Damasceno Assis - Arce-
bispo de Aparecida (SP) e 
presidente da CNBB

José Belisário da Silva 
-Arcebispo de São Luis 
(MA) e vice-presidente da 
CNBB

Leonardo Ulrich Stei-
ner - Bispo auxiliar de 
Brasília e secretário geral 
da CNBB

OLHAR DE ESPE-
RANÇA

Estamos profunda-
mente consternados pela 
tragédia ocorrida na ma-
drugada do Domingo, dia 
27 de janeiro 2013, numa 
boate em Santa Maria-
RS, onde pereceram 234 
pessoas, na maioria jovens 
cheios de esperanças e 
sonhos na vida.

Contendo as lágrimas, 
a comunidade se reuniu 
em oração na Basílica da 
Medianeira e na Praça Sal-
danha Marinho para ado-
rar o Senhor, bendizer seu 
nome santíssimo, escutar 
sua Palavra e pedir mise-
ricórdia  para os falecidos 
e os feridos, bem como o 
conforto e esperança aos 
familiares, parentes, ami-
gos e comunidades.

Com a dor da tragédia 
somos convidados a si-
lenciar e escutar a voz de 
Deus. É hora de reavivar a 
fé e dizer: “Não entende-
mos, mas cremos no amor 
de Deus”. É hora de não 
julgar e não condenar nin-
guém. É hora de sofrer em 
silêncio, na fé e no amor.

Quando escutei a notí-
cia, lá em Vitória do Espíri-
to Santo, lembrei a dor das 
mães, dos pais e familiares 
dos jovens mortos. Imagi-
nei Maria Desolada ao pé 
da cruz quando recebia em 
seus braços Jesus morto. 
Que dor, que sofrimento! 
Maria, porém, não se deses-
perou. Ela sabia que Jesus 
fora imolado pela nossa 
redenção.  Nessa tragédia 
em Santa Maria, as mães, 
pais, irmãos e amigos não  
desesperamos. Antes, abra-
çamos esta dor, esta cruz e 
dizemos: “Pai, em vossas 
mãos colocamos nossas 
lágrimas, nossa dor, nossos 
sofrimentos. Que tudo seja 
instrumento de redenção. 
Tende misericórdia de nos-
sos queridos falecidos. Per-
doai seus pecados. Acolhei 
suas vidas e seus últimos 
desejos. Que nada se perca, 
mas tudo se transforme em 
misericórdia e redenção”.

Nesta hora olhamos 
para Jesus, nosso Deus e 
Salvador. Olhamos para 
Maria Desolada, a Mãe 
que acolhe em seus braços 

Mensagem de solidariedade do 
Arcebispo de Santa Maria-RS

seu Divino Filho morto na 
cruz por amor.

Olhamos para o alto, 
para o céu, nossa pátria 
definitiva. A terra não é 
nossa morada permanen-
te, pois nossa vida é pas-
sageira, é fugaz. Olhamos 
para os valores que não 
passam: Deus não passa. 
O bem que fazemos, não 
passa.

Que esta tragédia seja 
para todos um alerta a es-
tarmos sempre vigilantes 
na graça. Seja um novo 
passo na fé e na esperança.

Estamos no Ano da 
Fé e da Jornada Mun-
dial da Juventude. Fé e 
Juventude são duas reali-
dades que atingem nossas 
famílias, educadores, Igre-
jas, escolas e sociedade.

Convidamos nossos pais 
e mães, irmãos em Jesus 
Cristo a reavivarmos nossa 
fé e caminhar na escola da 
esperança e da caridade. 

Dizemos aos nossos jo-
vens: orem e refl itam sobre 
o que Deus quer nos dizer 
com essa tragédia. Deus 
fala muitas coisas para 
as famílias, Igrejas e para 
toda a sociedade. É urgente 
escutar sua voz e discernir 
os sinais de seu amor.

Recebemos inúmeras 
manifestações de soli-
dariedade do Brasil e do 
mundo. São sinais de afe-
to, oração e disposição de 
ajuda. Inclusive o Papa 
Bento XVI nos transmitiu 
sua paternal mensagem 
de condolência às famílias 
das vítimas e sua partici-
pação na dor de todos. Ao 
mesmo tempo ele confi a a 
Deus Pai de misericórdia 
os falecidos. Pede ao céu 
o conforto e o restabele-
cimento para os feridos 
e consolo da esperança 
cristã para todos os atin-
gidos pela tragédia. Envia 
a todos que estão em sofri-
mento e aos que procuram 
remediá-lo, uma propicia-
dora Bênção Apostólica.   

Que Maria, a Mãe e 
Medianeira, nos escute, 
enxugue nossas lágrimas, 
console a todos, nos ajude 
a ler os sinais de Deus e 
nos encha de esperança. 

D. Hélio Adelar Ru-
bert, Arcebispo de Santa 
Rosa-RS 

Cardeal Dom Geraldo Majella 
Agnelo
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Mensagem do Papa para o Dia Mundial do Doente
VOZ DO PASTOR

MENSAGEM DO BISPO

Ano da Fé ilumina nosso encontro com Jesus: Caminho, Verdade e Vida!

«Vai e faz tu também o 
mesmo» (Lc 10, 37)

Amados irmãos e irmãs!
No dia 11 de Fevereiro de 

2013, memória litúrgica de 
Nossa Senhora de Lourdes, 
celebrar-se-á de forma sole-
ne, no Santuário mariano de 
Altötting, o XXI Dia Mundial 
do Doente. Este dia constitui, 
para os doentes, os operado-
res sanitários, os fi éis cristãos 
e todas as pessoas de boa von-
tade, “um momento forte de 
oração, de partilha, de oferta 
do sofrimento pelo bem da 
Igreja e de apelo dirigido a 
todos para reconhecerem na 
face do irmão enfermo a Santa 
Face de Cristo que, sofrendo, 
morrendo e ressuscitando, 
operou a salvação da humani-
dade” (João Paulo II, Carta de 
instituição do Dia Mundial do 
Doente, 13 de Maio de 1992, 
3). Nesta circunstância, sinto-
me particularmente unido 
a cada um de vós, amados 
doentes, que, nos locais de 
assistência e tratamento ou 
mesmo em casa, viveis um 
tempo difícil de provação 
por causa da doença e do 
sofrimento. Que cheguem 
a todos estas palavras tran-
quilizadoras dos Padres do 
Concílio Ecumênico Vaticano 
II: “Sabei que não estais (…) 
abandonados, nem sois inú-
teis: vós sois chamados por 
Cristo, a sua imagem viva e 
transparente” (Mensagem aos 
pobres, aos doentes e a todos 
os que sofrem).

Para vos acompanhar na 
peregrinação espiritual que 
nos leva de Lourdes, lugar 
e símbolo de esperança e de 
graça, ao Santuário de Altöt-
ting, desejo propor à vossa 
refl exão a fi gura emblemá-
tica do Bom Samaritano (cf. 
Lc 10, 25-37). A parábola 
evangélica narrada por São 
Lucas faz parte duma série 
de imagens e narrações to-
madas da vida diária, pelas 
quais Jesus quer fazer com-
preender o amor profundo 
de Deus por cada ser huma-
no, especialmente quando 
se encontra na doença e no 
sofrimento. 

Ao mesmo tempo, porém, 
com as palavras finais da 
parábola do Bom Samarita-

no – «Vai e faz tu também 
o mesmo» (Lc 10, 37) –, o 
Senhor indica qual é a ati-
tude que cada um dos seus 
discípulos deve ter para com 
os outros, particularmente 
se necessitados de cuidados.

Trata-se, por conseguin-
te, de auferir do amor in-
finito de Deus, através de 
um intenso relacionamento 
com Ele na oração, a força 
para viver diariamente uma 
solicitude concreta, como o 
Bom Samaritano, por quem 
está ferido no corpo e no es-
pírito, por quem pede ajuda, 
ainda que desconhecido e 
sem recursos. Isto vale não 
só para os agentes pastorais 
e sanitários, mas para todos, 
incluindo o próprio enfermo, 
que pode viver a sua condi-
ção numa perspectiva de fé: 
“Não é o evitar o sofrimento, 
a fuga diante da dor que cura 
o homem, mas a capacidade 
de aceitar a tribulação e nela 
amadurecer, de encontrar o 
seu sentido através da união 
com Cristo, que sofreu com 
infinito amor” (Enc. Spe 
salvi, 37).

Diversos Padres da Igre-
ja viram, na fi gura do Bom 
Samaritano, o próprio Jesus 
e, no homem que caiu nas 
mãos dos salteadores, Adão, 
a humanidade extraviada e 
ferida pelo seu pecado (cf. 
Orígenes, Homilia sobre o 
Evangelho de Lucas XXXIV, 
1-9; Ambrósio, Comentário 
ao Evangelho de São Lucas, 
71-84; Agostinho, Sermão 
171). Jesus é o Filho de Deus, 
Aquele que torna presente 
o amor do Pai: amor fiel, 
eterno, sem barreiras nem 
fronteiras; mas é também 
Aquele que “Se despoja” da 
sua “veste divina”, que baixa 
da sua “condição” divina 
para assumir forma humana 
(cf. Flp 2, 6-8) e aproximar-
Se do sofrimento do homem 
até ao ponto de descer à 
mansão dos mortos, como 
dizemos no Credo, levando 
esperança e luz. 

Ele não Se vale da sua 
igualdade com Deus, do 
seu ser Deus (cf. Flp 2, 6), 
mas inclina-Se, cheio de 
misericórdia, sobre o abis-
mo do sofrimento humano, 

para nele derramar o óleo 
da consolação e o vinho da 
esperança.

O Ano da fé, que estamos 
a viver, constitui uma oca-
sião propícia para se inten-
sifi car o serviço da caridade 
nas nossas comunidades 
eclesiais, de modo que cada 
um seja bom samaritano 
para o outro, para quem vive 
ao nosso lado. A propósito, 
desejo recordar algumas 
fi guras, dentre as inúmeras 
na história da Igreja, que 
ajudaram as pessoas doentes 
a valorizar o sofrimento no 
plano humano e espiritual, 
para que sirvam de exemplo 
e estímulo. Santa Teresa do 
Menino Jesus e da Santa 
Face, “perita da scientia 
amoris” (João Paulo II, Carta 
ap. Novo millennio ineunte, 
42), soube viver “em pro-
funda união com a Paixão de 
Jesus” a doença que a levou 
“à morte através de grandes 
sofrimentos” (Audiência 
Geral, 6 de Abril de 2011). 

O Venerável Luís Nova-
rese, de quem muitos con-
servam ainda hoje viva a 
memória, no exercício do seu 
ministério sentiu de modo 
particular a importância da 
oração pelos e com os doentes 
e atribulados, que acompa-
nhava frequentemente aos 
santuários marianos, espe-
cialmente à gruta de Lourdes. 
Movido pela caridade para 
com o próximo, Raul Folle-
reau dedicou a sua vida ao 
cuidado das pessoas leprosas 
mesmo nos cantos mais re-
motos da terra, promovendo 
entre outras coisas o Dia 
Mundial contra a Lepra. 

A Beata Teresa de Calcutá 
começava sempre o seu dia 
encontrando Jesus na Euca-
ristia e depois saía pelas es-
tradas com o rosário na mão 
para encontrar e servir o Se-
nhor presente nos enfermos, 
especialmente naqueles que 
não são “queridos, nem ama-
dos, nem assistidos”. Santa 
Ana Schäffer, de Mindelstet-
ten, soube, também ela, unir 
de modo exemplar os seus 
sofrimentos aos de Cristo: 
«o seu quarto de enferma 
transformou-se numa cela 
conventual, e o seu sofri-

mento em serviço missio-
nário. (...) Fortalecida pela 
comunhão diária, tornou-se 
uma intercessora incansá-
vel através da oração e um 
espelho do amor de Deus 
para as numerosas pessoas 
que procuravam conselho» 
(Homilia de canonização, 21 
de Outubro de 2012). 

No Evangelho, sobressai 
a fi gura da Bem-aventurada 
Virgem Maria, que segue o 
sofrimento do Filho até ao 
sacrifício supremo no Gól-
gota. Ela não perde jamais a 
esperança na vitória de Deus 
sobre o mal, o sofrimento e 
a morte, e sabe acolher, com 
o mesmo abraço de fé e de 
amor, o Filho de Deus nasci-
do na gruta de Belém e mor-
to na cruz. A sua confi ança 
firme no poder de Deus é 
iluminada pela Ressurreição 
de Cristo, que dá esperança 
a quem se encontra no sofri-
mento e renova a certeza da 
proximidade e consolação 
do Senhor.

Por fi m, quero dirigir um 
pensamento de viva gratidão 
e de encorajamento às ins-
tituições sanitárias católicas 
e à própria sociedade civil, 
às dioceses, às comunidades 
cristãs, às famílias religiosas 
comprometidas na pastoral 
sanitária, às associações dos 
operadores sanitários e do 
voluntariado. Possa crescer 
em todos a consciência de que, 
“ao aceitar amorosa e genero-
samente toda a vida humana, 
sobretudo se frágil e doente, a 
Igreja vive hoje um momento 
fundamental da sua missão” 
(João Paulo II, Exort. ap. pós-
sinodal Christifi deles laici, 38).

Confi o este XXI Dia Mun-
dial do Doente à intercessão 
da Santíssima Virgem Maria 
das Graças venerada em Al-
tötting, para que acompanhe 
sempre a humanidade que 
sofre, à procura de alívio e 
de esperança fi rme, e ajude 
todos quantos estão envol-
vidos no apostolado da mi-
sericórdia a tornar-se bons 
samaritanos para os seus ir-
mãos e irmãs provados pela 
enfermidade e o sofrimento, 
enquanto de bom grado con-
cedo a Bênção Apostólica.

(www.vatican.va)

D. Jacyr Francisco 
Braido,CS 

Bispo Diocesano 
de Santos

EDITORIAL

Pensar diferente, às vezes, 
é uma difícil e sofrida experi-
ência. Vivemos em uma socie-
dade que já há muito tempo 
acostumou-se a dar valor ao 
dinheiro e ao poder que ele, de 
alguma forma, transfere para 
quem é senhor de muitas pos-
ses. Poder, posses e conforto 
desregrados parecem cada vez 
mais invadir as imagens e os 
sonhos dos desejos de nossa 
juventude e de nosso povo. Há 
quem defina estas coisas como 
‘riqueza’. Mas engana-se. Pelo 
contrário, entregamo-nos cada 
vez mais à miséria humana. 
Vivemos a calamidade dos 
frutos nascidos em uma so-
ciedade que aprendeu a dar 
mais valor ao dinheiro que 
à vida. Hoje mata-se para 
roubar cinco reais ou um par 
de tênis. Cultuar o dinheiro 
e seu poder, possibilitar que 
alguns tenham tanto dinheiro 
que não poderão usar nem se 
viverem 10 vidas - enquan-
to uma grande maioria de 
pessoas passa fome, não têm 
onde morar, ou possa estudar 
- é constituir uma sociedade 
doente, suicida. Os resultados  
dessa maneira de ver e viver 
não se resumem no assalto 
violento que mata milhares de 
pessoas por um par de sapatos. 
A mesma lógica está presente 
nos carros e estradas que têm 
o mínimo de segurança para 
vida. É a mesma lógica do em-
presário que constrói prédios 
com o mínimo de qualidade, 
mais ocupado com o próprio 
lucro do que preocupado com 
quem vai morar naquilo que 
constrói. É a mesma lógica 
das boates e casas de show, 
que minimizam os gastos com 
segurança e treinamento de 
profissionais, mais preocu-
pados em cobrar o consumo 
do que salvar vidas. Atitudes 
assim geram as calamidades 
como esta que vimos na boate 
Kiss, em Santa Maria no Rio 
Grande do Sul. É só olhar em 
torno. 

Construímos uma socie-
dade de consumo, onde dia 
por dia entregamos milhares 
de vítimas ao ‘deus-lucro’. Do 
nascimento em maternidades 
mal equipadas e sem leitos, 
ao alimento de cada dia nas 
grandes redes de fast-food, 
cultuamos nosso ídolo e en-

tregamos a ele nossas vidas e 
nossa saúde numa existência 
sem sentido, nem ideais, nem 
história. 

Aceitamos a corrupção, 
e calados, vemos o dinheiro 
público que deveria construir 
escolas, hospitais e segurança 
gerar grandes riquezas de um 
ou de outro indivíduo. Somos o 
próprio objeto de consumo da 
sociedade que criamos. Nossos 
dias de trabalho são consumi-
dos pelo supermercado, pela 
grife das roupas, pelas lojas de 
fast-food, pelo carro do ano, 
pelos remédios que não curam 
mais as doenças, mas apenas 
nos mantém vivos para que 
continuemos gastando a vida e 
o trabalho para consumir mais 
comprimidos...

A lista é infindável. Tudo 
seria diferente se percebêsse-
mos que a verdadeira riqueza 
é o nosso povo. Cada vida que 
nasce, cada cidadão é a grande 
riqueza de uma nação. Quando 
um jovem morre pela violência 
ou pelo descaso, perdeu-se 
uma grande riqueza. Sempre 
imagino que talvez aquela 
criança que morreu de fome 
na favela, talvez pudesse um 
dia ter descoberto a cura do 
câncer. Como saber se um 
dos jovens universitários, que 
morreram em Santa Maria, 
não seria o cientista que des-
cobriria a cura da Aids no fu-
turo? Portanto, cada vida, cada 
ser humano em nossas ruas 
e favelas, prédios e mansões 
são a grande riqueza de nosso 
Brasil, de nossa nação. Di-
nheiro não é riqueza, é apenas 
convenção de troca de bens. 
Não tem valor em si. Quando 
uma vida se perde pela fome, 
pelo acidente, pela violência 
todo um ciclo de relações e de 
história e de oportunidades se 
fecha. Uma imensa riqueza de 
vida, criatividade e possibili-
dades termina para sempre. 

Até quando continuaremos 
a dar valor ao que não tem va-
lor, e suportaremos silenciosos 
a morte de nossos semelhantes 
pela fome, pela violência, pelo 
doentio desejo do lucro a qual-
quer custo? 

Se não mudarmos nossos 
valores, teremos nossas vidas 
consumidas como vítimas 
oferecidas em sacrifício ao 
‘ídolo-lucro’... vidas em vão...

Riqueza, valor, lucro, resultados...

Estamos em pleno ANO 
DA FÉ, instituído para co-
memorar os 50 anos do 
CONCÍLIO VATICANO II 
(1962) e retomar o CATE-
CISMO DA IGREJA CATÓ-
LICA, do Beato João Paulo 
II (2002). Os Documentos 
do Vaticano II (em número 
de 16) e o Catecismo da 
Igreja Católica são preciosos 
para revigorar nosso cami-
nho de fé no Encontro com 
Jesus, que se apresenta a 
nós como Caminho, Verda-
de e Vida.

O Papa Bento XVI des-
taca: O Ano da Fé nos im-
pulsiona a viver nossa Fé 
para que o sal não se torne 
insípido e a luz não fique es-
condida. Somos convidados 
a sair de nós mesmos e nos 
por a caminho para, como a 
Samaritana, ir ao poço para 
se encontrar com Jesus. 

É significativo a evo-
cação deste encontro.  O 
capítulo 4 do Evangelho de 
João nos relata: Jesus esta-
va atravessando a Samaria, 
em viagem de Jerusalém 
a Nazaré. É meio-dia. O 
sol é forte. Jesus senta na 
sombra à beira do famoso 
e histórico poço que Jacó 
fez para seu filho José. Os 
discípulos haviam ido provi-
denciar alimentos na cidade 
vizinha (Sicar). Nisto, uma 
mulher da região vem tirar 
água do poço, como era seu 
costume e das pessoas da 
imediação. Jesus, com sede, 
lhe pede um pouco de água 
para beber. A mulher reage 
como samaritana diante de 
um judeu (judeus e sama-
ritanos não se davam!). E 

Jesus, inicia então com ela, 
um diálogo profundo e sur-
preendente, no qual revela a 
si mesmo e sua missão: Ele 
mesmo é  Água Viva e quem 
dela beber nunca mais terá 
sede, porque ela dura para 
a vida eterna. A mulher vai 
se abrindo a esta mensagem 
e lhe pede: “Senhor, dá-me 
desta água”. Depois narra 
aos habitantes de Sicar este 
encontro surpreendente e 
maravilhoso com Jesus.

O Ano da Fé nos con-
vida a aceitar o diálogo 
com Jesus e pedir-lhe desta 
água. que é Ele próprio. Ele 
também se apresenta como 
alimento verdadeiro. Ele é 
o Pão da vida que dura por 
toda a eternidade. Em meio 
ao agnosticismo hoje domi-
nante, devemos ter a cora-
gem de permanecer firmes 
na Fé e dela dar testemunho 
com nossa vida. A Fé nos 
torna, então, fecundos se-
gundo a expressão de  Santo 
Agostinho: “Os fiéis se forti-
ficam acreditando”. O Papa 
nos estimula, no deserto 
espiritual que nos cerca,  a 
suplicar, então, confiantes: 
“Eu creio Senhor, mas au-
menta a minha Fé!”

O ANO DA FÉ tem a 
finalidade essencial de nos 
convidar à conversão. Ce-
lebramos há poucos dias 
a conversão de São Paulo. 
Ele era um intrépido perse-
guidor dos cristãos que iam 
aparecendo após a Ascensão 
de Jesus, com a pregação 
decidida dos Apóstolos. 
Paulo nos afirma: “Irmãos, 
eu vos asseguro que o evan-
gelho pregado por mim 

não é conforme a critérios 
humanos. Com efeito, não  
o recebi nem aprendi de 
homem algum, mas por 
revelação de Jesus Cristo. 
Certamente ouvistes falar 
como foi outrora minha 
conduta no judaísmo, com 
que excessos perseguia e 
devastava a Igreja de Deus...
Quando, porém, aquele que 
me separou desde o ventre 
materno e me chamou por 
sua graça se dignou revelar-
me o seu Filho, para que 
eu o pregasse aos pagãos, 
não consultei carne nem 
sangue” (Gl 1, 11-16). Jesus 
em pessoa apareceu a Paulo 
no caminho de Damasco e 
o transformou em apóstolo 
dos pagãos e dos fiéis.

Este apelo à conversão 
para Cristo, desafiadora e 
dramática, se apresenta a 
nós agora, na vivência do 
ano litúrgico: na Quarta-
feira de Cinzas que inicia 
a Quaresma, o tempo de 
preparação para a Páscoa 
do Senhor. O Documento do 
Vaticano II, Sacrossantum 
Concilium, estimula: “Tanto 
na liturgia quanto na cate-

quese litúrgica esclareça-se 
melhor a dupla índole do 
tempo quaresmal que, prin-
cipalmente pela lembrança 
ou preparação do Batismo e 
pela penitência, fazendo os 
fiéis ouvirem com mais fre-
quência a Palavra de Deus 
e entregarem-se à oração, 
os dispõe à celebração do 
Mistério Pascal” (SC, 109).

Durante a Quaresma, a 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil promove a  
CAMPANHA DA FRATER-
NIDADE, cuja finalidade 
principal é assumir e viven-
ciar a dimensão comunitá-
ria e social da Quaresma. A 
Campanha da Fraternidade 
ilumina de modo particular 
os gestos fundamentais 
desse tempo litúrgico: a 
oração, o jejum e a esmola. 
Neste ano, a Campanha da 
Fraternidade trata de um 
tema muito atual e que exige 
nossa atenção: “FRATENI-
DADE E JUVENTUDE”. Seu 
objetivo geral é: “Acolher 
os jovens no contexto de 
mudança de época, propi-
ciando caminhos para seu 
protagonismo no segui-
mento de Jesus Cristo, na 
vivência eclesial e na cons-
trução de uma sociedade 
fraterna fundamentada na 
cultura da vida, da justiça e 
da paz” (cf. Texto Base, 4). 
Importante é que os jovens 
tenham este encontro pes-
soal com Jesus Cristo. É a 
base. Encontrando-se com 
Jesus, os jovens passam a 
ter uma participação ativa 
na comunidade eclesial. E 
então serão sensibilizados  
para serem agente trans-

formadores da sociedade, 
protagonistas da civilização 
do amor e do bem comum. 

Tive nestes dias uma 
experiência singular: par-
ticipei de um encontro de 
jovens em Guarujá, no clima 
da celebração de São João 
Bosco. Foi entusiasmante. 
Senti sua alegria e a comu-
nicação espontânea e con-
tagiante. É urgente nos vol-
tarmos, como Igreja, para 
os jovens. Dizia João Paulo 
II: “A Igreja será jovem, se 
os jovens se fizerem Igreja”. 

Ainda sob o impacto da 
catástrofe de Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul, onde 
mais de 231 jovens perde-
ram a vida na boate incen-
diada, sentimos a imperiosa 
necessidade, como Igreja, 
de nos voltarmos para os 
jovens com urgência, força e 
determinação. Peço à Coor-
denação Diocesana de Pas-
toral, à Pastoral da Juventu-
de, às Regiões Pastorais, às 
Paróquias e aos Sacerdotes 
e Diáconos, assim como às 
Religiosas, aos Leigos e Lei-
gas,  um empenho decidido 
na missão e no trabalho com 
os jovens. Fico feliz em ver 
o entusiasmo dos jovens na 
preparação da JOR-NADA 
MUNDIAL DA JUVENTU-
DE, a ser realizada no Rio de 
Janeiro, de 23 a 28 de julho 
próximo. É fundamental 
o espírito missionário da 
Igreja, nesta CAMPANHA 
DA FRATERNIDADE sobre 
a JUVENTUDE, cujo lema 
é: “Eis-me aqui, envia-me”! 
(Is 6,8). A Diocese de Santos 
sintoniza com este espírito 
missionário.

“Os Documentos 
do Vaticano II (em 
número de 16) e o 
Catecismo da Igreja 
Católica são precio-
sos para revigorar 
nosso caminho de 
fé no Encontro com 
Jesus, que se apre-
senta a nós como 
Caminho, Verdade 
e Vida.”

Mensagem de 
D. Jacyr Braido ao 
Arcebispo de Santa 

Maria-RS
DOM HÉLIO ADELAR 

RUBERT,
arcebispo de Santa Ma-

ria – RS.
 Excelência,
SOU DOM JACYR 

FRANCISCO BRAIDO, 
BISPO DE SANTOS – SP

Dom Hélio, envio-lhe 
esta mensagem de soli-
dariedade e prece pelo 
evento que entristeceu a 
todos nós. Sou nascido 
no Rio Grande do Sul e 
meus familiares residem 
em Serafi na Correa – RS. 
Estive visitando-os até 
o dia 25/01/13, quando 
regressei a Santos.

Este evento tocou-nos 
profundamente. Estou 
rezando pelas vítimas e 
suas famílias.

A Diocese de Santos 
está unida a V. Excia.

Conte conosco!
(Santos, 28/1/2013)
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Missas na TV 
Santa Cecília

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis/ Cuba-
tão – 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- Temporaria-
mente na Capela Jesus Ressucita-
do/ Cubatão – 20h
6. Sagrada Família/Santos - 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. Paulo (Par. 
S. Judas Tadeu -Cubatão) - 20h.
11 - N. Sra. das Graças/Vicente 
de Carvalho - 2ª-f após a missa 
das 19h30
12 - N. Sra. do Rosário de Pompéia 
- 20h - 2ª segunda-feira.
Terça-feira
13. Cap. S. Antonio (Par. N.S. 
Graças/PG - 19h)
14. Matriz de S.Antônio/PG-20h.
15 - Reitoria de N. Sra. do Amparo 
- toda terça-feira às 20h30.
Quarta-feira
16. S. José Operário/Santos – 
19h30 (1ª 4ª-f)
17. Capela  Espírito Santo (Par. 
N.S. Fátima)/ Guarujá – 19h30
18. Capela N.S. Aparecida (Par. 
S. Judas Tadeu)/ Cubatão – 20h
19. N. Sra. Assunção - Santos - 
20h 
Quinta-feira
20 - Com. S. Judas Tadeu (Par. 
S. João Batista/Peruíbe) - 3ª 5ª-f 
- 19h30.
21 - Par. S. Judas Tadeu - Santos 
- Após a missa das 20h (Toda 1ª 
quinta-feira do mês).
22. Aparecida/SV – 19h
23 - N. Sra. da Lapa - toda quinta 
às 20 horas.
24 - N. S. das Graças-SV - 2ª  quin-
ta feira - 20h.
Sexta-feira
25. S. Benedito/Stos – 19h
26. Santa Margarida Maria/ San-
tos – 20h
27. Par. São Tiago Apóstolo/ San-
tos – 20h
28. S. João Batista/Peruíbe - 20h  
(4ª 6ª-f).
29. Senhor dos Passos - Última 
sexta-feira - 20h.
30 - 2ª sexta-feira -  20h - S. Vi-
cente Mártir.
Domingo
31. N.S. Aparecida/SV – 17h (2º 
domingo)
32. Igreja Divino Espírito Santo 
(Paróquia S.  Tiago)/Santos – 20h
33- Par. Santa Teresinha - Ita-
nhaém - 19h

QUAL É A DÚVIDA?

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

Ainda é obrigatório ir 
à missa aos domingos?

Todo domingo, às 10h, a Santa 
Cecília TV retransmite missas gra-
vadas nas paróquias da Diocese. 
Veja a programação das missas 
de fevereiro. Os horários abaixo 
referem-se ao horário da gravação 
das missas nas paróquias:

2 - N. S. das Graças - 16h - SV
9 - Não será transmitida a 

missa pela Tv.
16 - N. S. das Graças-19h - 

PG
24 - S. Paulo Apóstolo - 8h30 

- Santos.
A Santa Missa é transmitida 

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 Mc 4,26-34 02 Lc 2,22-40 

Dom - 03 1ª Leitura - Jr 1,4-5.17-19 2ª Leitura - 1Cor 12,31-13,13 Evangelho - Lc 4,21-30 

04 Mc 5,1-20 05 Mc 5,21-43 06 Mc 6,1-6 07 Mc 6,7-13 08 Mc 6,14-29 09 Mc 6,30-34 

Dom - 10 1ª Leitura - Is 6,1-2a.3-8 2ª Leitura - Cor 15,1-11 Evangelho - Lc 5,1-11 

11 Mc 6,53-56 12 Mc 7,1-13 13 Mt 6,1-6.16-18 14 Lc 9,22-25 15 Mt 9,14-15 16 Lc 5,27-32 

Dom - 17 1ª Leitura - Dt 26,4-10 2ª Leitura - Rm 10,8-13 Evangelho - Lc 4,1-13 

18 Mt 25,31-46 19 Mt 6,7-15 20 Lc 11,29-32 21 Mt 7,7-12 22 Mt 16,13-19 23 Mt 5,43-48 

Dom - 24 1ª Leitura - Gn 15,5-12 17-18 2ª Leitura - Fl 3,17-4,1 Evangelho - Lc 9,28b-36 

25 Lc 6,36-38 26 Mt 23,1-12 27 Mt 20,17-28 28 Lc 16,19-31 
Fonte: Agenda Litúrgica 2013 - Apostolado Litúrgico e www.cnbb.org.br/liturgia

Liturgia
Fevereiro

Datas Importantes:

02 - Apresentação do Senhor 
no Templo
03 - 4º Domingo do Tempo Comum
     - São Brás - bispo mártir
05 - Áqueda - mártir
06 - Paulo Miki - mártir - 
catequista e companheiros
07 - Sepé Tiaraju - mártir - Cacique 
Guarani
08 - Josefina Bakhita
10 - 5º Domingo do Tempo Comum
     - Escolástica
11 - Nossa Senhora de Lourdes

12 - Carnaval
     - Irmã Dorothy Stang - 
assassinada em 2005
14 - Cirilo e Metódio
15 - Camilo Torres
13 - Cinzas
17 - 1º Domingo da Quaresma
22 - Cátedra de Pedro
23 - Policarpo - bispo e mártir
24 - 2º Domingo da quaresma
26 - Antonio de Valdiviesio - Bispo 
mátir na defesa dos indígenas

Terço
dos Homens

Confi ra a agenda do Terço 
dos Homens nas paróquias 

da Diocese de Santos

Tornar realidade a vocação à laicidade

O Convento do Carmo, 
em Santos, convida para 
a formação da “Escola de 
Adoradores”, que aconte-
ce no Dia 10/2 (Domingo), 
das 14h as 17h.

Dias 11 (segunda-feira) 
e 12 (terça-feira) – Das 8h 
as 11h e das 14h as 17h

Tema: "A Infância de 
Jesus". Pregador: Frei 
Lino de Oliveira OC

Pede-se a colaboração 
para a Sociedade São Vi-
cente de Paulo: 1 kilo de 
alimento não-perecível.

Tânia, de São Vicente, 
diante de tantas pessoas 
que vão à Missa apenas 
quando ‘querem’, pergun-
ta: “Ainda é obrigatório ir 
à Missa aos Domingos?”

Até onde eu sei, o Man-
damento da Lei de Deus, 
o Terceiro, ainda vigora: 
“Guardar Domingos e 
Festas”. Está lá, no An-
tigo Testamento, e Jesus 
veio confirmar com seu 
exemplo. Ele ia ao Templo 
e à Sinagoga, os lugares 
de oração daquele tem-
po. Os primeiros cristãos 
reuniam-se no primeiro 
dia da semana, no Domin-
go, partilhavam a vida e a 
oração, participando da 
Fração do Pão (Eucaris-
tia). Vejam isso no Livro 
dos Atos dos Apóstolos, 
1 e 2. A Igreja sempre 
ensinou e recordou este 
Mandamento. 

Sabemos de homens e 
mulheres que chegavam 
a viajar dias a pé para 
não perder a Santa Mis-
sa. Muitos participaram, 
e participam, da Missa 
todos os dias. Eu andava 
seis quilômetros a pé (seis 
na ida e seis na volta) de 
manhã cedo, para partici-
par da Missa. Depois, para 
nunca mais perder a Mis-
sa, fui ordenado padre...

O preceito nos manda 
observar o Dia do Senhor, 
o Domingo. Para nós, de-
pois do Concílio Vaticano 
II (nos idos dos anos 60 
do século passado), este 
preceito pode ser cumpri-
do no Sábado à tarde ou 
no Domingo mesmo. É a 
nossa participação ativa 
na obra salvadora de Jesus 
Cristo que se perpetua até 
o fi m dos tempos.

Na Missa, nós convi-
vemos em Comunidade 
(ninguém se salva sozi-
nho), ouvimos a Palavra 
de Deus, sempre nova 
e sempre atualizadora 
dos tempos, recebemos o 
Senhor verdadeiramente 
presente no pão e no vinho 
consagrados. Seu Corpo 
e seu Sangue para a vida 
do mundo. Ajudamos a 
manter a vida da Comuni-
dade, nas obras sociais, no 
cuidado do templo, nossa 
casa comum.

Não ir à Missa, ou ir 
quando se tem vontade, é 
a mesma coisa que viver 
sem objetivo concreto. 
Nosso corpo precisa do 
alimento, do repouso, do 
convívio familiar. E nosso 

corpo é transitório. Nossa 
alma, que é eterna, precisa 
do oxigênio da oração, do 
repouso semanal, da escu-
ta da Palavra, do Pão que 
sustenta.

Deus é muito bom  
matemático. Deixou-nos 
168 horas semanais. Nes-
tas horas nós vivemos 
em família, trabalhamos,  
estudamos,nos alimen-
tamos, descansamos...E 
pede apenas uma hora 
para Ele, que é a hora da 
Missa. E o mais importan-
te: “Ele não precisa desta 
hora, pois Ele é Deus”. Ele 
a devolve para nós em for-
ma de bênçãos para todas 
as outras horas também. 
Negar a Deus esta hora 
é também recusar o seu 
amor por nós. Precisamos 
conhecer cada vez mais a 
Missa para amar cada vez 
mais e viver intensamente.

Um Domingo sem Mis-
sa é uma semana sem gra-
ça. Falta o essencial, falta 
tudo, falta Deus.

Muitos dizem que re-
zam em casa. Fazem bem 
rezando em casa. Mas em 
casa, mesmo diante da 
televisão, ouvindo a Missa, 
não se participa, não se 
recebe a Eucaristia, não se 
vive em comunidade.

 A Missa pela TV é para 
aqueles que estão doentes, 
idosos, hospitalizados, 
incapacitados de ir à Co-
munidade. É para aqueles 
que cuidam dos idosos e 
doentes, quando não há 
quem faz. Sei de famílias 
que se revezam - uns vão 
à Missa de manhã e outros 
à tarde -, não descuidando 
da caridade,  Mandamento 
Maior.

Este jornal chega em 
suas mãos no início de 
fevereiro. Dia 13, Quarta 
feira de Cinzas, começa a 
Quaresma. Tempo forte 
que apela à nossa con-
versão.Que tal começar 
a participar ativamente 
da vida de sua Paróquia? 
Uma boa confi ssão, prepa-
rando-se para a Páscoa, e 
uma alegria que ninguém 
pode tirar. Descubra o 
valor da Missa. Nela se 
torna presente o Sacrifício 
do Salvador até que Ele 
volte. Portanto, ainda e 
sempre,vale o Terceiro 
Mandamento da Lei de 
Deus: “Guardar Domingos 
e Festas”, isto é, dedicar 
este dia ao senhor, pois é 
dEle. Domingo quer dizer 
“DIA DO SENHOR”!

 “A Missa pela TV é para aqueles que es-
tão doentes, idosos, hospitalizados, incapa-
citados de ir à Comunidade. É para aqueles 
que cuidam dos idosos e doentes, quando 
não há quem faz.” 

O Centro de Estudos  
Bíblicos Santos – CEBI 
Santos está com inscrições 
abertas para o curso “In-
trodução à Leitura Popular 
da Bíblia no Segundo Tes-
tamento”. Os interessados 
devem ter idade mínima 
de 15 anos e terá a duração 
de 8 encontros. O curso é 
gratuito.

OBJETIVO: O curso 
propõe fornecer os ins-
trumentos básicos para 
uma introdução à leitura 
da Bíblia, em especial o 
seu Segundo Testamento, 
onde a refl exão da realida-
de, o estudo e a vivência 
comunitária sejam os pila-
res de um olhar popular e 
ecumênico sobre os textos 
bíblicos.

 DESTINADO: a cris-
tãos das comunidades e 
todos os demais interes-

É Preciso distinguir 
laicismo de laicidade

Laicismo é um termo 
vindo do Iluminismo que  
afirma que o campo da 
religião era apenas pessoal 
do indivíduo, pessoal e 
intransferível. Nada diz  
respeito ao mundo so-
ciopolítico e econômico.  
Desta maneira, há a proi-
bição das manifestações 
religiosas a respeito de 
assuntos políticos, sociais 
ou culturais, sendo estas 
manifestações conside-
radas contrarias ao Esta-
do laico. Consideramos 
o laicismo uma atitude 
preconceituosa que nega a 
manifestação dos homens 
e mulheres como sujeitos 
livres na sociedade.

A LAICIDADE PRE-
SENTE NO Vaticano II, 
é o fato de que “as coisas 
criadas e as mesmas so-
ciedades gozam de leis e 
valores próprios, a serem 
conhecidos, usados e or-
denados gradativamente 
pelo homem “(GS36). A 
Laicidade afi rma que não 
cabe a religião em geral , 
ou à Igreja em particular 
determinar legislações 
que vão reger o todo da 
sociedade.

A Laicidade esta pre-
sente também na Igreja 
que não pode rejeitar ou 
estar separada de valores 
fundamentais conquista-
dos pela sociedade mo-
derna e pluralista (Doc 
62,90). Igualmente esta  
presente na Igreja na me-
dida em que ela esta no 
mundo e é nele que Lea 
cumpre sua missão:ser 
sinal e sacramento do rei-

no. Nesta caso a laicidade 
é vivenciada pela vocação 
laical “no mundo vasto e 
complicado da política, da 
realidade social e da eco-
nomia, como também o da 
cultura, das ciências e das  
artes...(EM 70). Dentro da 
realidade da laicidade da 
Igreja, vemos a necessi-
dade da organização laical

O CNLB surge com 
órgão fundamental para 
a construção do sujeito 
laical, como organismo 
aglutinador e organizados 
da vocação laical, em sua 
profunda responsabilida-
de. A promoção do sujeito 
eclesial laical se dá em 
comunhão com outras 
instancias eclesiais, mas 
nunca poderá ser sufi-
cientemente completa sem 
este organismo. Tem tam-
bém o caráter agregador 
de pluralidade de carismas 
existentes entre os leigos e 

leigas, na unidade de seres 
sujeitos eclesiais. Desta 
forma o CNLB possui um 
caráter totalmente especial 
e essencial.

A organização de leigos 
e leigas em conselhos, já 
apontada por Aparecida 
(215), é insubstituível numa 
Igreja que quer e necessita 
dialogar com o mundo. Ao 
se constituírem  cidadãos 
na  sociedade  e ao vivencia-
rem este movimento para o 
interno da Igreja, os leigos 
se constituem em cidadãos 
eclesiais. E isto só é possí-
vel na aglutinação dos fi eis 
leigos e leigas em seus Con-
selhos. A organização dos 
Conselhos é fator de comu-
nhão ao levar leigos e leigas 
à comunhão e participação 
conscientes como protago-
nistas no vasto mundo.

(Extraído do Jornal 
Terceira Hora-orgão in-
formativo do CNLB).

CEBI está com inscrições abertas 
para curso de Bíblia

sados no estudo/refl exão 
popular da Bíblia.

 DURAÇÃO: 8 encon-
tros. 

HORÁRIO: segundas-
feiras, das 20h às 21h45.

 LOCAL: Rua Visconti, 
casa 6 (ao lado da Igreja 
Sto Antonio do Embaré – 
Santos).

 INÍCIO DO CURSO: 11 
de março de 2013

 PROGRAMA: 
11/março - O “testa-

mentos”
25/março – A terra e a 

religião de Jesus
 08/abril – A prática 

de Jesus
22/abril – As parábolas 

de Jesus
06/maio – O segui-

mento de Jesus
27/maio – Paulo e as 

comunidades
10/junho – Apocalipse

24/junho – A mensa-
gem hoje

 ORGANIZAÇÃO/AS-
SESSORIA: Equipe do Cen-
tro de Estudos

 Bíblicos Santos – CEBI 
Santos

Mais informações: (13) 
3286-4222 (c/ Norberto)

9742-4863 (c/Tania)

Escola de Adoradores

SANTOS
Paróquia São José 

Operário - Macuco 
2/2- 15h- Formação 

dos Coroinhas e Acólitos. 
Coroinhas – 8 a 14 anos 

e Acólitos – 14 a 18 anos.
Dar o nome na secreta-

ria paroquial.
N. Senhora das Dores 

e Senhor dos Passos
Durante o tempo da 

Agenda paroquial
Quaresma, todas as quar-
tas-feiras,  às 19h haverá a 
Via Sacra.

Paróquia Santo Antô-
nio do Embaré

Durante o tempo de 
quaresma, haverá Via-Sa-
cra todas as sextas-feiras 
às 16h.

GUARUJÁ
Nossa Senhora de 

Fátima e Santo Amaro 
12/2- 19h- Baile a Fan-

tasia.
Convites na secretaria: 

Antecipado R$ 7,00. Na 
hora R$ 10,00.

Acesse:
www.diocesedesantos.

com.br/ www.facebook.
com/diocesedesantos

Inscrições antecipadas 
na secretaria ou pelo tele-
fone 3234-5566.
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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:

rute.formoso@curiadesantos.com.
br / certidoes@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 fevereiro, os seguintes sacerdotes e diáconos:

Nascimento
1 - 1945 - Pe. José Carlos 

Romano,OME
2 -  1965 -  Diác. Manoel 

Simplício dos Santos
12 - 1977 - Frei Clau-

demir José Garcia 
Vialli,OFMCap

15 - 1976 - Pe. Da-
nilo Elian Teixeira 
Germano,CMPS

15 - 1949 - Padre Pedro 
Nel Delgado Quintero, 
CM

17 - 1969 - Pe. Cláudio da 
Conceição

17 - 1971 - Pe. Emerson 
Correr, CSS

19 - 1938 - Pe. Rovillo 
Guizzardi,CS

21 - 1970 - Pe. Cláudio 
Scherer da Silva,CMF

Ordenação
11 - 1956 - Pe. Rovillo 

Guizzardi,CS
11 - 1995 - Pe. João Bos-

co Pinto,OME
22 - 1970 - D. Jacyr 

Francisco Braido,CS 
(presbiteral)

28 - 2009 - Pe. Jean Jacky 
Genesté,CS

O protagonismo juvenil na vida da Igreja
FRATERNIDADE E JUVENTUDE

CNBB
A Igreja, em todo o Bra-

sil, dá início no dia 13 de 
fevereiro à Campanha da 
Fraternidade, com o tema 
“Fraternidade e Juventude”, 
e com o lema “Eis-me aqui, 
envia-me”, inspirado no pro-
feta Isaías 6,8.

A Campanha da Fraterni-
dade tem seu tempo forte no 
período da Quaresma, pois 
é um “itinerário de conver-
são pessoal, comunitário e 
social”, como apresentado 
no texto-base da Cf (p. 5). 
Ao mesmo tempo, a liturgia 
do Tempo da Quaresma nos 
oferece a “possibilidade de 
sermos atingidos pela expe-
riência redentora de Jesus 
Cristo... nas celebrações, as 
leituras nos provocarão a 
seguir o Senhor até o ‘clarear 
do novo dia’.

Para a Campanha deste 
ano, o tema “Juventude” traz 
como principal desafi o para a 
Igreja do Brasil o convite para 
“nos convertemos e irmos 
ao encontro dos jovens e, ao 
mesmo tempo, é um convite 
ao jovens para se deixarem 
encontrar por Jesus Cristo, 
caminho, verdade e vida (J0 
14,6) (Texto-base, p. 6).

A Campanha da Fraterni-
dade também já aponta para 
a Jornada Mundial da Juven-
tude, que acontece em julho 
deste ano no Rio de Janeiro, 
com o tema “ Ide e fazei discí-
pulos entre todas as nações” 
(Mt 28,19). Nesse encontro, 
o Papa Bento XVI espera 
encontrar jovens de todo o 
mundo dispostos a serem 
verdadeiros missionários, 
jovens evangelizando jovens, 
através dos novos meios de 
comunicação, “vivendo e 
testemunhandoi a graça e a 
beleza do ser cristão” (Texto-
base 6).

Objetivos da Campanha
Para a Igreja do Brasil, o 

público-alvo desta Campa-
nha da Fraternidade com-
preende a ‘juventude’ da faixa 
etária entre 15 e 29 anos, de 
acordo com a tipifi cação da 
Secretaria Nacional da Ju-

ventude (Texto-base, p. 7). 
Tem como objetivo geral: 
“acolher os jovens no con-
texto de mudanmça de épo-
ca, propiciando caminhos 
para seu protagonismo no 
seguimento de Jesus Cristo, 
na viência e na construção 
de uma sociedade fraterna 

fundamentada na cultura da 
vida, da justiça e da paz”. E 
como objetivos específi cos:

1 - Propiciar aos jovens 
um encontro pessoal com 
Jsus Cristo, a fim de con-
tribuir para sua vocação de 
discípulo missionário e para 
a elaboração de seu projeto 

pesoal de vida;
2 - possibilitar aos jovens 

uma particpação ativa na 
comunidade; e 

3 - sensibilizar os jovens 
para serem agentes transfor-
madores da sociedade.

Caminhos
O texto-base apresenta 

na primeira parte uma aná-
lise da ‘juventude’ atual, em 
suas características sociais, 
culturais, antropológicas 
e  a Igreja diante das novas 
gerações. Na segunda parte, 
trata de apresentar o ‘jovem’ 
no contexto religioso, desde o 
Antigo Testamento, passan-
do pela experiência de Jesus, 
e o testemunho de centenas 
de jovens que seguiram Je-
sus, ao longo desses dois mil 
anos de história da Igreja.

Na terceira parte, apre-
senta ‘pistas de ação’ para 
que os jovens sejam de fato 
protagonistas da evangeliza-
ção e artífi ces da renovação 
social.
GESTO CONCRETO

Como acontece todos os 
anos, o Gesto Concreto da 
CF - a coleta nacional des-
tinada a projetos pastorais 
que levem em conta o tema 
da Campanha em curso - 
será realizado no dia 24 de 
março, Domingo de Ramos, 
em todas as missas. Do total 
coletado, 40% são destinados 
ao Fundo Nacional da Soli-
dariedade (FNS) da CNBB, 
e os demais 60% destinados 
ao Fundo Diocesano de Soli-
dariedade (FDS).
FORMAÇÃO DA CF

Na Diocese de Santos, 
os agentes da Campanha da 
Fraternidade terão o segun-
do encontro de formação 
no dia  16 de fevereiro, das 
8h30 às 13h,  no Colégio 
Santista - Rua 7 de Setembro, 
34, em Santos. É necessário 
confirmar a presença pelo 
email: bionice@gmail.com/                                   
centropastoral@diocese-
desantos.com.br ou pelo 
telefone 3228-8882 (Centro 
Diocesano de Pastoral).

13/2 - 9h - Catedral de Santos
Missa de Cinzas e abertura da 

Cf 2013
Tema da CF: “Fraternidade e 

Juventude”
Venha celebrar conosco!

Informamos que durante 
o mês de fevereiro será dada 
posse aos padres que foram 
transferidos de Paróquia em 
15 Janeiro de 2013.

 A saber:
- 9/2/2013, às 19h, Pe. 

Albino Schwengber to-
mará posse como Pároco da 
Paróquia de Nossa Se-
nhora Auxiliadora/São 
Vicente/ SP. A posse será 
dada por Pe. Elcio Antonio 
Ramos, Vigário Geral, por de-
legação especial do Sr. Bispo.

- 10/2/2013, às 8h, Pe. 
Francisco José Greco 
tomará posse como Pároco 
da Paróquia de São Be-
nedito – Santos/ SP. A 
posse será dada por Dom 
Jacyr Francisco Braido, Bis-
po Diocesano.

- 10/02/2013, às 17h, 
Pe. João Chungath to-
mará posse como Pároco da 
Paróquia de Nossa Senhora 
Aparecida – Santos/ SP. A 
posse será dada por Pe. El-
cio Antonio Ramos, Vigário 
Geral, por delegação especial 

Início das aulas no Instituto 
Beato José de Anchieta

O Institudo de Teologia 
para Leigos Beato An-
chieta, em Santos, retoma 
suas atividades letivas no 
próximo dia 5 de março, 
com a celebração da San-
ta Missa e a entrega dos 
certifi cados para os alunos 
que concluíram o 4º ano 
em 2012.

No dia 7 de fevereiro, 
às 10 horas, no Centro 
Pastoral, acontece reunião 
com os professores das 
disciplinas do primeiro 
semestre, a saber:  (Terça-
feira) 1º ANO: Fundamen-
tos da Fé e da Revelação 
(Prof. Lacerda); 2º ANO - 
Cartas Paulinas (Pe. Alex-
sander Marques); 3º ANO 
- Liturgia (Pe. Felipe Gon-
zalez); 4º ANO - Temas de 
Pastoral Urbana (Profa. 
Guadalupe). Quarta-feira: 
História de Israel (Diác. 
Ernesto Bechelli); His-
tória da Igreja Moderna 
e Contemporânea (Prof. 
Diác. Vagner de Souza); 
Eclesiologia (Frei Claude-
mir/Embaré); Introdução 
ao Direito Canônico (Diác. 
João Batista).

O Curso de Forma-
ção Teológico-Pastoral 
para leigos da Diocese de 
Santos tem duração de 
quatro anos, com aulas às 
terças e quartas-feiras, no 
período noturno, no Liceu 
Santista. O curso também 
é um pré-requisito para os 

CHANCELARIA

Padres recém-transferidos assumem novas paróquias

do Sr. Bispo.
- 10/02/2013, às 18h, 

Pe. Valdeci João dos San-
tos tomará posse como Pá-
roco da Paróquia de São 
Vicente Mártir – São Vi-
cente/ SP. A posse será dada 
por Dom Jacyr Francisco 
Braido, Bispo Diocesano.

- 16/2/2013, às 18h30, 
Pe. Marco Antonio Rossi 
tomará posse como Pároco 
da Paróquia de São João 

Batista – Peruíbe/ SP. A 
posse será dada por Pe. El-
cio Antonio Ramos, Vigário 
Geral, por delegação especial 
do Sr. Bispo.

- 17/02/2013, às 8h30, 
Pe. Claudenil Moraes da 
Silva tomará posse como 
Pároco da Paróquia de São 
Paulo Apóstolo – Santos/ 
SP. A posse será dada por 
Dom Jacyr Francisco Braido, 
Bispo Diocesano.

- 17/02/2013, às 19h, 
Pe. Carlos de Miranda 
Alves tomará posse como 
Pároco da Paróquia de 
Nossa Senhora da Lapa – 
Cubatão/ SP. A posse será 
dada por Dom Jacyr Francis-
co Braido, Bispo Diocesano.

Está em aberto a data 
para posse do Pe. Francisco 
Pelonha Gonçalves Neto. 

Chancelaria Diocesana, 
29 de janeiro de 2013.

Pe. Carlos de Miranda 
Alves 

Pe. Albino Schwengber Pe. Francisco José Gre-
co

Pe. João Chungath Pe. Valdeci João dos 
Santos 

Pe. Marco Antonio Rossi Pe. Claudenil Moraes 
da Silva

Região Pastoral São Vicente
tem novo coordenador

No dia 20 de dezembro passado, na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, aconteceu a reunião de co-
ordenação de Pastoral com Padres, Diáconos e Leigos 
coordenadores das Pastorais e Movimentos da Região 
Pastoral São Vicente. Foram  apresentados os novos 
padres que vieram transferidos, a despedida dos que 
foram para outras cidades e a escolha do novo coor-
denador de Pastoral da Região, para os anos de 2013 e 
2014, Pe. Elmiran Ferreira, da paróquia da Aparecida.

postulantes ao diaconato 
permanente na Diocese.
MATRÍCULAS

As matrículas para 
alunos do primeiro ano 
devem ser feitas pesso-
almente no Centro Dio-
cesano de Pastoral, no 
horário comercial, com 
Patrícia. Os candidatos 
devem apresentar os se-
guintes documentos: foto 
3X4; xerox do Certifi cado 
do Ensino Médio; xerox do 
comprovante residência; 
carta do pároco, apresen-
tando o candidato como 
membro atuante da co-
munidade. 

A taxa de matrícula 
custa R$ 50,00 e será paga 
após o início das aulas no 
próprio Instituto. Para os 
demais alunos, a rema-
trícula pode ser feita pelo 
telefone 3228-8882, no 
Centro Pastoral. A men-
salidade também é de r$ 
50,00.

Divulgação

Fotos Acervo PD
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Jovens da Diocese já se preparam... 
Fotos PD/Comissão Juventude/facebook

Pe. Élcio celebra 32 anos de 
ordenação sacerdotal

A comunidade da pa-
róquia Senhor dos Passos, 
em Santos, celebrou, no 
dia 20 de janeiro, 32 anos 
de ordenação sacerdotal 
do pároco, Pe. Élcio Anto-
nio Ramos. 

Na mensagem de agra-
decimento, o destaque: “A 
ordenação de um sacerdo-
te é momento  marcante 
para a Igreja, pois reafir-

Os jovens da Diocese de 
Santos já estão a caminho da 
Jornada Mundial da Juven-
tude, que acontece no Rio de 
Janeiro, em julho deste ano. 
A caminhada teve início em 
agosto do ano passado com 
a saída da réplica da Cruz 
da Juventude e do Icone de 
N. Senhora (símbolos da 
Jornada) em peregrinação 
pelas paróquias da Diocese. 
Até agora já foram percorri-
das 26 paróquias de Peruíbe, 
Itanhaém, Mongaguá, São 
Vicente, Cubatão e Guarujá. 
Até maio, a Cruz e o Ícone 
de N. Senhora passarão pe-
las paróquias de Bertioga e 
Santos.

Além da peregrinação, a 
Comissão Juventude, res-
ponsável pela preparação dos 
eventos pré-jornada realizou 
também os “Desperta” nas 
oito regiões pastorais da 
Diocese. Esses encontros 
serviram para sensibilizar os 
jovens para a importância da 
Joranda, além da apresenta-
ção dos detalhes operacio-
nais para a participação dos 
jovens: inscrições, custos da 
viagem, voluntários etc.

“Estamos atingindo nos-
sos objetivos até então”, 
avalia Elyz Santiago, co-
ordenadora da Comissão 
Juventude. “Nesta primeira 
fase tínhamos em mente a 
necessidade de promover a 
maior união entre os dife-
rentes movimentos jovens 
de nossa Diocese: Pastoral 
da Juventude, RCC,  TLC... 
para que pudéssemos ir para 
a Jornada como ‘jovens’ da 
mesma diocese. E essa in-
tegração está acontecendo. 
E mais: além da adesão dos 
movimentos jovens, estamos 
tendo também a colaboração 

de outras pastorais, serviços, 
movimentos das comuni-
dades. Na verdade, toda a 
paróquia está se unindo nesta 
peregrinação”, comemora.
InscrIções

Até dezembro, a Comissão 
Juventude havia recebido pelo 
site cerca de 600 pré-inscri-
ções. Mas isso não significa o 
número total de participantes 
da Dioces na Jornada. “É pre-
ciso que fique  claro que a co-

A Capela do Santíssi-
mo da Paróquia São Paulo 
Apóstolo, em Santos, foi re-
formada durante o segundo 
semestre de 2012. A capela 
ganhou novos bancos almo-
fadados, ar-condicionado, 
moderno sistema de ilumi-
nação, vitrais artísticos e um 
novo Sacrário, ficando assim 
um ambiente agradável e 
motivando a oração e a es-

missão central da Jornada não 
aceita inscrições individuais. A 
Comissão Diocesana organiza 
grupo de 50 jovens e envia 
essas inscrições para a central. 
Então, precisamos checar cada 
pré-inscrição para confirmar a 
vontade desse jovem. Alguns 
fatores podem mudar esse 
interesse e essa checagem é 
obrigatória. Nas até o fim de 
fevereiro todos os jovens serão 
contatados”, explica Elys.

Para bancar o custo das 

inscrições e estada dos jo-
vens no Rio, algumas paró-
quias já estão com a ‘mão na 
massa’, realizando eventos, 
festas, venda de doces. A 
Basílica do Embaré já vem 
fazendo isso desde o ano 
passado e os jovens garan-
tem que vão conseguir ar-
recadar dinheiro suficiente 
para as despesas.

Em relação aos volun-
tário da Diocese que vão 
atuar durante o evento, já 
foram confirmados cerca de 
38 jovens, mas esse número 
pode aumentar (Continua na 
próxima página).

Chegada da Cruz em Peruíbe - Par. S. João Batista 26/8 
a 1/9/2012 S. José Operário/Peruíbe- 1 a 8/9/2012

Matriz de Itanhaém - 8 a 15/9/2012 N. Sra. de Sion/Itanhaém - 15 a 22/9/2012

MSanta Terezinha - 22 a 29/9/2012 N. Sra. Aparecida/Mongaguá- 29/9 a 6/10/2012

N. Sra. das Graças/PG - 6 a 13/10/2012 Par. Santo Antonio/PG - 13 a 20/10/2012

Jovens da paróquia S. 
João Batista, de Peruíbe, 
deixam o Colégio Santista 
com a réplica da Cruz que 
percorrerá as paróquias da 
Diocese

Nova capela do Santíssimo
na São Paulo Apóstolo

Vestição de Coroinhas
na Paróquia S. Benedito

Sob os olhos de Monse-
nhor Joaquim Clementino 
Leite, oito adolescentes 
da Paróquia São Benedi-
to vivenciaram um passo 
importante em suas vidas. 
Os novos integrantes, com 
idades entre 9 e 13 anos, 
passaram a fazer parte do 
Grupo de Coroinhas São 
Tarcísio após uma bela 
Cerimônia de Vestição 
realizada durante a missa 
das 19 horas do dia 30 de 
dezembro de 2012. Fami-
liares se emocionaram com 
a cerimônia que também 
contou com a presença dos 
coroinhas veteranos, mi-
nistros e da comunidade.

“Queremos agradecer 
primeiramente a Deus por 
esta caminhada, pois, sem 
Ele, nada seria possível. Ao 
Monsenhor Joaquim todo o 
apoio e carinho que tem nos 
dado. A nossa orientadora 
Maria Herminia por todo 

Manoel Messias/Divulgação

Bruno, Maria Eduarda, Raquel, Vitória Cristina, Chrystianne 
Victória, Raiane, Victor Hugo, Bruna e Maria Hermínia (co-
ord. do grupo de Coroinhas), ministro Anderson, Monsenhor 
Joaquim, e as ministras Maria Teresa e Maria Branca.

seu amor, carinho e compre-
ensão para com todos. Aos 
Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão Eu-
carística que nos receberam 
com carinho e amor. Aos 
nossos pais e avós que nos 
ajudaram em tudo que foi 
possível para chegarmos até 
aqui, aos nossos familiares 
e amigos e a toda comuni-
dade de São Benedito pela 
presença nesta cerimônia”, 
discursou, Bruna, no final 
da missa, representando o 
grupo.

Em seguida, uma confra-
ternização no Centro Comu-
nitário São Benedito fechou 
com descontração o dia 
festivo para a Paróquia, que 
participou da oitava Cerimô-
nia de Vestição desde 1999. 
Atualmente, o grupo conta 
com 25 integrantes.

(Colaboração: Rafael 
Molica, jornalista, e Maria 
Herminia/S. Benedito)

Pascon Paróquia

Vitor Fernando

ma a Aliança de Deus com 
a humanidade e mostra ao 
Povo de Deus que não esta-
mos sós. Jesus caminha co-
nosco em cada Celebração 
Eucarística, Pe. Élcio, pois 
suas mãos consagradas 
trazem Cristo vivo para o 
meio de nós”.

Pe. Élcio  é também o 
Vigário Geral da Diocese. 
Parabéns!

piritualidade.
Em sua última Missa 

celebrada na Paróquia, 
padre Marco Antonio Rossi 
(transferido para a paró-
quia S. João Batista/Peru-
íbe), inaugurou a Capela do 
Divino Pai Eterno, que foi 
construída em uma área 
externa da Igreja.

(Colaboração Vitor 
Fernando/SPA)

Dom Jacyr Braido abençoa a réplica da Cruz da Juventude durante a Gincana da Juventude, 
realizada no Colégio Santista, em agosto de 2012, dando início à peregrinação
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(Continuação da página 
anterior)
Semana miSSionária

Ainda como parte das ati-
vidades Pré-Jornada, em to-
das as dioceses do Brasil estará 
sendo realizada a “Semana 
Missionária”, em julho, uma 
semana antes dao evento no 
Rio de Janeiro, que acontece 
de 23 a 28. A Comissão Dio-
cesana já está preparando a 
Semana na Diocese, que deve 
contar com o reforço de mais 
de 100 jovens  missionários 
vindos de diversos países da 
América Latina e Europa.
Juventude e CF

A Comissão Diocesana 
da Juventude lembra que 
este ano a Campanha da Fra-
ternidade tem como tema 
“Fraternidade e Juventude”.  

Fotos PD/Comissão Juventude/facebook

... para o encontro com o Santo Padre no Rio de Janeiro

Nesse sentido, faz um convite 
especial para todos os jovens 
da Diocese que estejam pre-
sentes na missa diocesena de 
Cinzas, no dia 13 de Fevereiro, 
na Catedral de Santos, quando 
acontece também o lançamen-
to da Capanha.
ComiSSão Juventude

Informações sobre a Jor-
nada Mundial da Juventude  
e a participação dos jovens da 
Diocese de Santos podem ser 
obtidas junto à Comissão Dio-
cesana: Elyz Santiago (Coord.) 
- 8116-6566 ; Renan Masca-
renhas (vice) - 9610-9087; 
Pe. Felipe (Assessor Eclesiás-
tico) - 3355-1887; facebook: 
comissão juventude; email: 
comissaojuventudedesan-
tos@hotmail.com; site: www.
comissaojuventudedesantos.
com.br

S. Vicente Mártir -  3 a 10/11/2012

N. Sra. Auxiliadora -  8 a 15/12/2012

Beato Anchieta - 15 a 22/12/2012

N. Sra. das Graças/SV - 25/11 a 1/12/2012

S. Pedro Pescador/Sv -  20 a 27/12/2012

S. Francisco de Assis/CB - 29/12/2012 a 5/1/2013

S. Judas Tadeu/Cb - 22 a 29/12/2012

N. Senhora da Lapa/CB - 5 a 9/1/2013

“Desperta Jovem” Litoral Sul - Dezembro 2012

N. Senhora da Lapa/CB - 5 a 9/1/2013

N. Senhora das Graças/Guarujá - 12 a 19/1/2013

Santa Rosa/Guarujá - 19 a 26/1/2013 - visita nas casas

Senhor Bom Jesus/Guarujá - 26/1 a 2/2/2013

Jovens da Basílica do Embaré e a barraquinha de doces

Missão Popular na paróquia Sr. Bom Jesus - out 2012

Jovens da Paróquia N. Sra. Aparecida/SV levam a réplica da Cruz da Juventude na celebração diocesana de Cristo Rei
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Católica 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

Inscrições abertas para cursos 
de Especialização e MBA

Fotos: Assessoria de Comunicação

Higor, Gabriela, Raquel, Danieli, Mayck e Nader

Nota de Falecimento

A Católica UniSantos está 
com inscrições abertas para 
cursos de Especialização e 
MBA, nas áreas da Educação, 
Sociologia, Política, Direito, 
Gestão de Empresas, Negó-
cios e Saúde. Funcionários 
de empresas conveniadas e 
ex-alunos da instituição con-
tam com bolsas de estudos 
exclusivas.  

Os cursos oferecidos são:
Direito do Processo do 

Consumidor; 
Direito Processual Cons-

titucional; 
Direito Processual Civil;
Direito Processual Penal;
Direito Empresarial; 
Direito Tributário; 
Desenvolvimento Econô-

mico Municipal e Políticas 
Públicas; 

Educação Inclusiva – De-
safi os Atuais para Educação 
Básica; 

Gestão de Cidade e Re-

gião: Planejamento e Desen-
volvimento Urbano – Re-
gional; 

Psicopedagogia Institu-
cional e Clínica; 

Relações Internacionais: 
Diplomacia; 

Restauro do Patrimônio 
Arquitetônico e Urbanístico;

Engenharia de Software 
com Ênfase em Qualidade;

Gestão de Negócios Imo-
biliários; 

Gestão de Serviços de 
Saúde; 

Comércio Exterior e Ne-
gócios Internacionais; 

Controladoria e Finanças 
Corporativas; 

Gestão Integrada nas Em-
presas: Meio Ambiente,  Se-
gurança e Saúde; 

Gestão Empresarial Es-
tratégica; 

Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos; 

Gestão Estratégica de T.I.;

Rever conteúdos, melho-
rar a organização dos estudos 
e proporcionar uma maior in-
tegração. Estes são os objeti-
vos do Programa de Iniciação 
à Vida Acadêmica (PIVA), 
desenvolvido pela Católica 
UniSantos, que foi realizado 
entre os dias 14 de janeiro e 1 
de fevereiro, no Campus Dom 
Idílio José Soares. Nesta edi-
ção, aproximadamente 700 
novos alunos (calouros) se 
inscreveram nas atividades, 
totalmente gratuitas. 

Ofi cinas, palestras e aulas 
contribuem para a prepa-
ração dos alunos. Mate-
mática, Química, Física, 
Língua Portuguesa e Produ-
ção Textual fazem parte do 
conteúdo abordado em sala 
de aula pelos professores 
das diferentes áreas. Neste 
período, eles conhecem 
as instalações e recebem 
orientações sobre serviços e 
produtos à disposição. 

Mayck Silva de Araújo, 
21 anos, optou pelo curso de 
Engenharia Civil. Revendo 
conteúdo nas aulas de Física 
e Matemática, diz que o PIVA 
é muito importante para que 
o aluno esteja mais seguro 
para o início do ano letivo.  
Neste sentido, Danieli Batista 
Viana, 17 anos, do curso de 

Alunos participam de aulas e recebem orientações

Gestão Portuária – In-
fraestrutura, Logística e Ne-
gócios;

 Gestão Pública; 
Gestão de Marketing;
Mercado Financeiro e 

Banking; 
Sistemática Aduaneira;
Atendimento Pré-Hos-

pitalar; 
Enfermagem do Traba-

lho; 
Enfermagem em Terapia 

Intensiva; 
e Farmacologia Clínica. 
As matrículas podem ser 

feitas pelo www.unisantos.
br/pos. Informações e aten-
dimento, na Coordenadoria 
de Especialização, Aperfeiço-
amento e Extensão, no Cam-
pus Dom David Picão (Rua 
Carvalho de Mendonça, 144), 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 11h30 e das 16 às 21 ho-
ras. Telefones  3226-0500 e 
3226-0502. 

Novos alunos destacam a importância do 
Programa de Iniciação à Vida Acadêmica

Direito, ressalta que vir antes 
facilita para a adaptação.  

Higor de Oliveira, 17 anos, 
conta que o PIVA é importan-
te para a integração e prepa-
rar o aluno para uma nova 
fase. Aluno do conservatório 
de música de Cubatão, inte-
grante de orquestra e banda 
gospel, irá cursar Música por-
que quer ser professor nesta 
área. Do curso de Direito, 
Raquel Bomfim Gaspar, 
17 anos, também destaca a 
importância do programa 
para que o aluno possa es-
tar mais seguro para a vida 

universitária.
“Pesquisei e vi que a Uni-

Santos é a melhor”, diz Ga-
briela Loraine Mendes de 
Lima, 18 anos, que optou 
por Engenharia de Produção.  
Segundo ela, o programa 
vale muito, principalmente 
para rever conteúdo.  Nader 
Mohamad Mourad, 17 anos, 
vai cursar Engenharia Civil. 
Animado com o PIVA, diz que 
este é um diferencial para os 
novos alunos. Em relação à 
adaptação está mais tranqüi-
lo, afi nal dois dos seus irmãos 
estudam na instituição. 

Mesmo nas férias esco-
lares, um grupo de alunos 
do Ensino Médio do Liceu 
Santista manteve-se envol-
vido em atividades artístico-
literárias. Eles participaram 
de uma edição especial da 
Ofi cina de Escrita Criativa na 
Pinacoteca Benedito Calixto, 
onde acontece a exposição 
"Três fotógrafos noruegue-
ses". Os liceístas foram acom-
panhados pela mediadora 
de leitura do Liceu Santista, 
Viviane de Almeida, que os 
orientou em relação aos pro-
jetos de criação.

A ideia da proposta foi 
aproveitar o fato de nenhum 
dos estudantes ter visitado 
a mostra anteriormente, o 
que possibilitou que eles re-
corressem ao seu repertório 
cultural para a produção dos 
textos. Viviane elegeu duas 
fotografi as, "A vista através 
da janela" e "O menino com o 
cabelo na frente do espelho", 
para que os alunos iniciassem 
a escrita.

"Num segundo momento, 
os alunos visitaram a expo-
sição e puderam conhecer 
as fotografi as sobre as quais 
haviam escrito", explica a me-
diadora Viviane. A mostra foi 
uma oportunidade para que os 
estudantes observassem não 
apenas a imagens por si só, 
mas o que elas signifi cavam 
em sua ampliação de contexto.
SEM TÍTULO

Entre as fotos expostas, 
uma estava identifi cada como 
"Sem título". "A partir dessa 
provocação contemporânea à 
criatividade, os alunos foram 
convidados a titular a obra e a 
escrever um texto sobre ela", 
informa Viviane.

Ao término dos trabalhos, 
todos os textos foram lidos e 
comentados coletivamente 
nos jardins da Pinacote-
ca Benedito Calixto, uma 

Grupo de alunos do Ensino Médio participa de oficina
de escrita criativa na Pinacoteca Benedito Calixto

instituição de notória im-
portância histórica para a 
cidade de Santos. O casarão 
branco, como é conhecida, foi 
construído em 1890 e serviu 
de moradia para os barões 
do café. Hoje, a Pinacoteca 
abriga o primoroso e rico 
acervo de Benedito Calixto, 
um dos maiores pintores do 
Brasil, além de proporcionar 
conhecimento por meio de 
exposições, cursos, saraus, 
atividades culturais e edu-
cativas.
CAPACITAÇÃO PARA 
PROFESSORES

Assuntos relevantes para 
a prática pedagógica foram o 
ponto central da FormAção 
Liceu Santista 2013. Discu-
tindo temas como assertivi-
dade, ética, neurociências, 
música, práticas inclusivas, 
geopolítica, ambientes lú-
dicos, moralidade e limites, 
o curso de capacitação para 
professores da Educação 
Infantil e dos Ensinos Fun-
damental e Médio foi reali-
zado entre os dias 16 e 18 de 
janeiro. Na semana de 21 a 
24 de janeiro, os educadores 
participaram do planejamen-
to escolar, preparando-se 
para o início do ano letivo na 
segunda-feira, 28 de janeiro.

Como nos anos anterio-
res, a FormAção Liceu San-
tista - que chega à sua nona 
edição - priorizou o cotidiano 
escolar e práticas que auxi-
liem no processo de ensino-
aprendizagem. A programa-
ção foi pensada de modo a 
focar os conhecimentos por 
nivel de ensino, garantindo 
maior aproveitamento por 
parte dos docentes.

A diretora do Liceu San-
tista, Cláudia Cristina T.M. 
Santiago, fez uma explana-
ção acerca dos resultados e 
comparativos do AVALIA. 
As avaliações diagnósticas 

feitas com os estudantes são 
essenciais para o desenvol-
vimento contínuo do traba-
lho pedagógico por focarem 
especifi camente no domínio 
de conteúdos e progresso da 
aprendizagem no âmbito da 
sala de aula.

Também a coordenadora 
Alcielle dos Santos expôs a 
proposta pedagógica para o 
ano letivo de 2013 nos En-
sinos Fundamental e Médio. 
Ela divulgou para o corpo 
docente os projetos desen-
volvidos em 2012 e que terão 
continuidade, bem como a 
prática interdisciplinar.
HOMENAGEM ÀS EX-
PROFESSORAS

Um momento especial 
também foi realizado durante 
o encontro de capacitação. A 
comunidade liceísta prestou 
homenagem às ex-profes-
soras Lúcia Ângela Mathias 
R. Iannuzzi, Márcia Martins 
Fernandes Lopes, Mônica 
Galvanese Varela, Solange 
Ameixeiro Farias e Valé-
ria Fernandes, bem como à 
ex-coordenadora Marcelly 
Menezes Aide. A diretora 
Cláudia Cristina entregou a 
cada uma delas uma placa 
comemorativa pelos anos de 
dedicação ao Liceu Santista.

Professores que participaram da “FormAção Liceu Santista 2013”

Visita à Pinacoteca 
Benedito Calixto

No dia 9 de janeiro acon-
teceu o 1º Encontro da Pas-
toral da Saúde na Igreja 
Santa Cruz, em Santos, para 
a entrega da programação 
2013.  Foram distribuídas 
cópias da mensagem do 
Santo Padre o Papa para 
o  Dia Mundial do Doente,  
no dia 11 de fevereiro. Em 
Santos haverá a Missa da 
Pastoral da Saúde, às 8h30 
na Gruta Nossa Senhora de 
Lourdes, ao lado da Igreja 
São Paulo Apóstolo.

Contamos com a presen-
ça, não só dos agentes da 
Pastoral, bem como de toda 
a comunidade.

Venha participar conosco 
deste momento de Fé e Amor 
à Nossa Mãe.

(Laurinda/Pastoral da 
Saúde)

A Cúria Diocesana de Santos informa com grande pesar o falecimento da Sra. Gisele 
Cristina Dadalt Rocha Duarte, 37 anos (dia 5/2), fi lha do Diácono Permanente José Pascon 
Rocha (Par. Santa Margarida Maria, em Santos).

Gisele foi vítima de acidente rodoviário, no dia 20 de janeiro, na Bahia, quando volta-
va para Santos, em viagem com a família. O sepultamento foi realizado no Cemitério do 
Saboó, em Santos.

Unimo-nos ao Diácono Pascon e a toda a sua família, confi ando sua fi lha ao amor mi-
sericordioso de Deus, crentes que Ele a tem em sua Glória.

Pe. Élcio Antonio Ramos - Vigário Geral da Diocese de Santos
Santos, 24 de janeiro de 2013.

Encontros da 
Pastoral da Saúde
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Especial

O Santuário do Valongo, 
em Santos, realizou de 12/12/ 
a 26 de janeiro, a sua tradi-
cional Exposição de Presépios 
Internacionais. A exposição foi 
montada na capela da Ordem 
Franciscana Secular, anexa   ao 
Santuário, e teve a participação 
de 40 obras, com cerca de 800 
peças que retratam o momento 
do nascimento de Jesus.

A Exposição contou ainda 
com a participação da Asso-
ciação Eduardo Furkini, numa 
homenagem ao projeto “Ação 
do Coração”, realizado em agos-
to de 2012, na Praça Mauá, em 
Santos. 

O  J o r n a l  P r e s e n ç a 
Diocesana teve participação 
especial nesta Exposição, com 
um nicho, mostrando algu-
mas de suas capas de Natal 
no decorrer de seus 11 anos de 
existência. Também foi deixado 
um livro para que os visitantes 
registrassem mensagem para o 
ano de 2013. 

Confi ra nesta página algu-
mas dessas manifestações e al-
guns dos presépios que fi zeram 
parte da Exposição.
guns dos presépios que fi zeram 
parte da Exposição.

D e s e j o 
a todos um 
2013 cheio de re-
alizações - Frei An-
dré Becker, Reitor do 
Santuário de Santo Anto-
nio do Valongo.

Que o Ano Novo 
seja cheio de mui-
ta paz, harmonia 
e entendimen-
tos entre os 

h o m e n s  - 
Rosely

P a z  n a 
minha família 

neste próximo ano 
- Graça

Que o ano 
de 2013, como 

todos os outros seja 
repleto de amor, união, 

saúde e acima de tudo muita 
PAZ. Basta de Violência 

- Fernanda Vannucci

Muita Paz! - Julia
Que o Ano Novo 2013 repleto 

de amor, compreen-
são e união. Que a Paz 

seja a palavra de Oredm 
- Alê, Lu e Caio

Que 
o Menino Je-

sus traga a paz a todos 
os corações em especial 

àqueles que carregam ódio, 
mágoa e desejo de morte. 

Deus é amor - Erica 
Ferminio.

repleto de amor, união, 
saúde e acima de tudo muita 

mágoa e desejo de morte. 
Deus é amor - Erica 

Ferminio.Que Deus 
proteja todos 

os lares do 
nosso Brasil - 

Rosinha

Que Deus ilu-
mine nossa Família 

e todas as famí-
lia do Brasil - 

Maria

Que neste Natal Jesus possa 
encher todos os corações de paz e 
bênçãos. E que todas as famílias do 
mundo possam entender o sentido 
do Natal e que possam viver um ano 
novo de humildade e reconhecimen-
to para com as maravilhas de Deus. 
Um feliz 2013!!! - anônimo.Que a paz es-

teja contigo! Pa-
rabéns, Muito criati-

vo. Feliz Natal - Sglera 
e Eduardo - Michegan 

- USA

Feliz 2013. Obri-
gado Senhor. Peço saúde 

e paz. Senhor liberte meu 
fi lho da droga - anônimo

E que esse 2013 
seja de muita luz e mui-

ta paz que eu consiga todos 
os meus objetivos no ano que vai 

vir que eu quer para mim realizar um 
sonho que não consegui uma 

namorada - anônimo.

Que a paz possa reinar 
em todas as famílias, e que o 

verdadeiro espírito de Natal 
fl oresça a cada dia, trazendo 
o amor de Jesus a todos os 
irmãos - Neide

Feliz Natal! 
E um ano novo cheio 
de paz à todos - Beatriz

irmãos - Neide
Que o 

menino Jesus re-
nasça no coração de todos 

que almejam pela paz - 
Cida.Que este ano que se inicia to-

dos possam desfrutar do verdaeiro 
amor e da paz que Deus tem para 

nós. Que os homens possam entender 
o verdadeiro valor da vida e se entre-

guem cada dia mais a Deus que é nosso 
pai e salvador. Que a paz reine no ano 

de 2013. Amém - Belaniza Rabelo

Q u e 
2013 chova no 
Nordeste para 
acabar com todo 
sofrimento - anô-

nimo

F e l i z 
Natal e um 2013 

cheio de paz no mun-
do. Que Deus abençoe cada 

coração e nos torne mais fraternos 
- Teca.

 
Um feliz Natal 

para todos e um 
Ano Novo cheio de 

amor e esperança - 
Sandra e Sérgio

Que Deus abençôe os lares 
no Natal, que não falte amor 

e união. Cuidem de nosso 
Planeta. Recicle. E que 2013 

seja melhor que 2012 e que 
todos nós sejamos melho-

res - Sandra

Que o menino Je-
sus esteja presente em 
todos os lares, na noite 
de Natal e em todos o dias 

do ano que se avi-
zinha. Saúde e 
paz - Sylvia Paz e amor para 

todos nós! Que Deus 
ilumine o caminho do 

mundo e que todos te-
nham sempre saúde! - BS

Que o 
ano novo seja fe-

liz - Ana Luiza.

A m o r 
e  P a z  p a r a 
t o d o s  - 
Margarida

Feliz Natal. 
Que o me-
nino Jesus 
traga muita 
pz a todos os 
lares - Thais

P a z 
no mundo 
é o que preci-

samos - anô-
nimo

P a i 
celeste, 

só tenho 
a  agra-

d e c e r . 
Te  amo - 
Ivonete.

Fotos: Acervo PD
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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

O Catequista e suas tentações

Juventude e o aprendizado para a vida em sociedade

É normal ouvir pessoas 
dizerem que não podem 
ser catequistas, ou mesmo 
assumir seu compromisso 
batismal de evangelizador, 
porque vivem atormenta-
das por muitas tentações. 
Mas será que neste mun-
do em que vivemos tem 
alguém que possa dizer 
que está livre delas? Um 
modo errado de entender 
nossa fé é a de achar que 
tem pessoas que estão 
livres desse “tormento” 
e que, por isso, podem 
viver serenamente seus 
compromissos de cristão.

Ser cristão é moldar a 
própria vida tendo como 
principal modelo Jesus 
Cristo, com suas atitudes e 
ensinamentos. Isso é fun-
damental para nós, pois 
acreditamos que Ele é o 
próprio Deus que assumiu 
nossa natureza humana 
para se fazer o mais próxi-
mo de nós, vivendo nossa 
experiência de pessoas 
que tem alegrias, tristezas, 
esperanças, e também 
muitas tentações... Pois 
é, até nisso Jesus quis ser 
solidário com a gente e 
também viveu seus dias 
terrenos tendo que lutar 
contra muitas e variadas 
tentações!

Os evangelhos, por 
motivos didáticos e ca-
tequéticos, costumam 
apresentá-las, de forma 
resumida, logo no início 
da vida pública de Jesus. 
Afinal, Ele veio para cum-
prir a vontade do Pai, e 
justamente isso exigiu 
que Jesus travasse uma 
constante luta contra o 
“diabo”, isto é, contra to-
das aquelas tendências 
humanas de querer ser o 
maior, o melhor, o domi-
nador, o de querer viver 
a vida somente em bene-
fício próprio. Em outras 
palavras, o “diabo” não 
deve ser entendido como 
um “ser” que vem de fora 
para “obrigar” a pessoa a 
fazer o que não quer, mas 
como toda e qualquer re-
sistência que cada pessoa 
tem de colocar em prática 
seus deveres humanos em 
benefício do próximo.

Por serem tendências 
naturais da pessoa huma-

na, nem todos conseguem 
entender quando estão se 
deixando levar pelas mais 
destruidoras tentações. 
Por isso, ao apresentá-las 
no início das atividades 
evangelizadoras de Jesus, 
os evangelistas já querem 
mostrar qual é o rumo que 
Ele vai dar na sua vida, 
com os tipos concretos de 
atitudes que vai assumir, 
bem como os ensinamen-
tos que vai propor a todos, 
sempre tendo presente as 
fraquezas próprias do ser 
humano.

Saberemos reconhe-
cer quais tentações estão 
presentes e encontrando 
espaço tranquilo em nos-
sas vidas quanto mais 
claro tivermos qual é o 
projeto que Deus tem para 
cada um de nós e para o 
mundo como um todo. Por 
isso mesmo, só consegue 
superar as tentações, que 
sempre continuarão ten-
tando atrapalhar nossa 
vida cristã, aquela pessoa 
que procura crescer no 
conhecimento de Jesus e 
seus ensinamentos, tendo 
sempre mais claro que 
estamos aqui neste mun-
do para servir e não para 
sermos servidos.

A Palavra de Deus 
provoca conversão: 
convido você leitor a de-
dicar um tempo para ler 
o texto bíblico proposto 
para o 1º domingo da Qua-
resma deste ano: Lc 4,1-13.

Leia com calma, 
preste atenção e res-
ponda: Quantas e quais 
são as tentações que Jesus 
teve? Para cada uma, qual 
foi a clareza que Jesus 
tinha sobre o plano do 
Pai para Ele e para todos? 
Algumas dessas tentações 
também estão presentes 
na sua vida de cristão e 
de agente evangelizador? 
Para superar as tentações 
você recorre a devoções, 
querendo que tenham 
efeito mágico de acabar 
com elas, ou procura re-
fletir melhor sobre suas 
atitudes concretas e rela-
cioná-las com a vida e os 
ensinamentos de Jesus? O 
que você tem ensinado aos 
seus catequizandos sobre 
esse assunto?

AGENDA
Semana de Formação de Evangeli-

zadores:
Tema: O Evangelizador e Jesus Cristo
Será realizada na sua Paróquia. Informe-se!
Mídias de nossa Comissão para estar 

sempre em contato com as nossas ativi-
dades:

Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.
com.br

Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

Formado em Direito pela 
Universidade Católica de 
Santos e em Psicologia pela 
Universidade Metodista de 
São Bernardo, com especia-
lização em Psicoterapia de 
adolescentes, famílias e ca-
sais pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de Campi-
nas, Eustázio Alves Pereira 
Filho trabalhou em Santos 
como Servidor Público por 
30 anos, atuando na área 
de Políticas Públicas sobre 
Drogas e Tratamento de De-
pendentes e Programas de 
Saúde Mental da Secretaria 
de Estado da Saúde.

Após trabalhar como pre-
sidente do Conselho Muni-
cipal de Políticas sobre Dro-
gas de Santos (Comad) por 
12 anos, Eustázio foi eleito 
Vice-Prefeito de Santos nas 
eleições municipais de 2012. 
Paroquiano na Igreja Sagra-
do Coração de Jesus, em San-
tos, em entrevista exclusiva 
ao Presença Diocesana, 
falou sobre os conflitos psi-
cológicos enfrentados pelos 
jovens nos atuais dias, sobre 
a importância da família e o 
papel fundamental da espiri-
tualidade na formação e saú-
de dos jovens, tendo em vista 
a Campanha da Fraternidade 
deste ano que tem como tema 
“Fraternidade e Juventude”.

***
Presença Diocesana- 

Como nós podemos defi-
nir a ‘juventude’ nos dias 
atuais?

Eustázio Alves - O pe-
ríodo de juventude vem de 
um prolongamento da ado-
lescência. É caracterizado por 
um período de descobertas, 
de busca de autoconhecimen-
to, de autoafirmação, o que 
muitas vezes não se consegue. 
Com certeza, é um período de 
muitos conflitos naturais, de 
muita contestação.

O termo ‘adolescência’ 
vem de ‘adoecência’, em que 
psicologicamente se ‘adoece’ 
para passar dessa corda bam-
ba da infância à idade adulta, 
para o indivíduo se tornar 
maduro. Só que nós vivemos 
hoje numa sociedade de 
consumo, extremamente ma-
terialista em que se prioriza 
o ‘ter’ e não o ‘ser’, e o jovem 
acaba desperdiçando e se dis-
tanciando do  seu potencial 
enquanto pessoa. 

PD – Hoje pais e os 
jovens parecem viver 

num dilema: os pais não 
sabem como agir, como 
ser pai e mãe, e os jo-
vens não sabem como 
se relacionar com essas 
'figuras' sociais...

EA- Este é um ponto im-
portantíssimo: a da comuni-
cação afetiva. É evidente que 
os pais amam os filhos, mas 
muitas vezes os filhos não 
sentem esse amor porque não 
é expresso claramente. E isso 
precisa ser demonstrado em 
todas as fases da vida: infân-
cia, adolescência, juventude... 
Nós precisamos ter referências 
na nossa formação e por isso a 
importância do 'limite'. Quan-
do eu digo para uma criança 
o que ela pode ou deve fazer, 
eu estou colocando limites 
e dizendo: 'eu amo você, eu 
me importo com você'. Toda 
liberdade implica em res-
ponsabilidade e as crianças, 
os jovens precisam aprender 
isso. Então, a família não pode 
abrir mão de três 'Rs': Se auto 
respeitar, o respeito com o 
outro e a responsabilidade. 
Quanto mais responsabilidade 
o jovem tiver, mais liberdade 
ele vai ter porque ele ganha 
confiança moral. E, claro que 
nesse processo, em se tratan-
do de famílias cristãs, a gente 
não pode se distanciar do 
Evangelho, porque isso é con-
teúdo do Evangelho. E mais: 
hoje em dia até a sociedade 
internacional científica chega 
à conclusão da  importância 
da espiritualidade como base 
para os valores não-materiais: 
lealdade, fraternidade, solida-
riedade e honestidade.

PD- Então a religião 
exerce papel fundamen-
tal nas decisões que o 
jovem precisa tomar?

EA- Sem dúvida alguma. 
Isso é plenamente correto. 
Todo cientista - mesmo que 
seja não-religioso -, aceita 
isso. Quando a gente anali-
sa os aspectos qualitativos 
de qualquer pesquisa, você 
percebe isso claramente. 
A Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) fez re-
centemente uma pesquisa 
(coordenada pelo Dr. Ronal-
do Laranjeira): reclamamos 
muito do jovem, que ele dá 
muito problema. Mas tem 
uma juventude que dá certo. 
Quem é que dá certo, quantos 
jovens dão certo? Aquele que 
tem um bom resultado na es-
cola, tem um comportamento 
equilibrado. Não é perfeição, 

mas, mais ajustado, aprovei-
ta seus potenciais, canaliza 
para o esporte, para arte, 
para música, tem um bom 
relacionamento familiar. E 
quando você vai analisar o 
resultado, chegou a trinta 
por cento. Vamos analisar 
esses jovens: primeiro pon-
to que aparece: a família 
tem religião, a presença da 
televisão é limitada (não 
assiste à televisão durante 
as refeições), há diálogo em 
casa. São dados qualitativos. 

PD- Como as novas 
tecnologias, por exem-
plo, as redes sociais, es-
tão influenciando a for-
mação do adolescente?

EA- Há um grande risco 
de alienação nesse processo. 
O que aproxima, distancia. 
Nós evoluímos muito para 
aproximar. Antes, a família 
se reunia para conversar, 
havia um tempo em comum. 
Então, surgiram novas tec-
nologias de 'comunicação' 
que nos afastaram do conví-
vio familiar. Hoje, com toda 
essa tecnologia de comuni-
cação, as pessoas estão vi-
vendo mais ensimesmadas, 
e isto acontece em todos os 
níveis. As pessoas vivem 
dentro de um quarto, como 
se fosse um apartamento 
de hotel: com 'sua' televi-
são, 'seu' computador e os 
membros da família não se 
comunicam mais entre si. 
Ele usa a cozinha como se 
fosse o refeitório. Ele vai ali, 
prepara um sanduíche e vai 
comer no quarto sozinho. 
Isso tem distanciado a troca 
afetiva, aquela comunicação 

necessária do dia-a-dia que 
alimenta a alma. Então, a 
tecnologia aproxima distân-
cias, mas distancia proxi-
midades e isso faz com que 
nós nos tornemos menos 
humanos.

PD- Como o senhor 
já disse, a Igreja tem um 
papel muito importante 
na formação do jovem, 
mas parece que ela tem 
dificuldade em dialogar 
com os jovens. Por quê?

EA-  É verdade. Temos 
que melhorar muito nesse 
campo. De certo que a comu-
nicação Igreja-jovem já foi 
mais difícil, mas precisamos 
avançar ainda mais. O jovem 
gosta de 'adrenalina', de mo-
vimento, de dinamicidade. 
Não consegue lidar muito 
bem com coisas estáticas... 
é a natureza do ser jovem. 
Então, ele vai atrás disso, 
vai desafiar o perigo porque 
acredita que vai superá-lo, 
mas muitas vezes é aí que 
a vida vai embora. Então, a 
religião é também um instru-
mento, uma ferramenta para 
que o jovem encontre o seu 
sentido de vida, um caminho 
verdadeiro para ser feliz.

PD- O texto-base da 
Campanha da Fraterni-
dade fala que 'ser jovem' 
é um estado de espírito.  
A carta diz que, mesmo 
envelhecendo, devemos 
manter essa força, essa 
juventude: como fazer 
isso?

EA - Pelo estilo de vida, 
pelas escolhas que se faz, es-
colhas com sabedoria. Porque 
ser 'velho' não é ser 'idoso'. 
A pessoa tem infância, ado-
lescência, juventude, matu-
ridade e a idade idosa. Ser 
idoso é uma contingência do 
envelhecimento. No instante 
seguinte ao nascimento, você 
já começa a envelhecer. É uma 
coisa contínua. Quando diz 
ter essa 'jovialidade de espí-
rito', manter essa saúde, esse 
equilíbrio, esse ajuste, é pelo 
estilo de vida, pelas escolhas 
e muito pela espiritualidade 
equilibrando a matéria. A 
matéria é boa, você precisa 
ter as coisas materiais, não 
se condena isso. Você precisa 
ter prazer, é pelo prazer que 
se compensa a dor. Agora, 
você precisa saber lidar com 
as  consequências de todas as 
escolhas que fizer na vida. E 
isso também é aprendizado.

Cerca de 300 membros 
da Pastoral da Juventude da 
Diocese de Santos celebra-
ram a Missa de Dom Bosco 
no dia 27/1, na Paróquia Nos-
sa Senhora de Fátima e Santo 
Amaro (Guarujá). Presidida 
pelo pároco Luiz Aparecido 
Tegami,SDB, e co-celebrada 
pelo bispo diocesano Dom 
Jacyr Francisco Braido,CS, 
o evento em memória ao 
Padroeiro dos jovens marca 
o reinício das atividades da 
PJ na Baixada Santista.

"Se a primeira impressão 
é a que fica, tenho certeza 
que todos puderam sentir 
essa PJ inovadora bastante 
motivada", alegra-se o coor-
denador diocesano (Codijuv) 
Rafael Apolinário. Para o ou-
tro coordenador, Wellington 
Dourado, "essa missa é um 
momento único, porque reu-
nimos grupos de jovens de 
várias cidades para celebrar 
esse mestre da juventude. 
Viva Dom Bosco!". 

A atividade contou com 
a presença de fiéis de Mon-
gaguá, Praia Grande, São 
Vicente, Santos e Guarujá.

Dom Jacyr entusiasmou-

Eustázio Alves: “Juventu-
de é tempo de aprender a 
fazer escolhas e a religião 
tem um papel importante 
nesse processo”

Jovens da Diocese celebram o Padroeiro, Dom Bosco

se ao saudar os pejoteiros: 
"De fato, vamos procurar 
fazer desse dia um encon-
tro com Jesus Cristo, pois 
é Ele quem nos coloca o no 
caminho certo para a nossa 
vida humana e também vida 

divina".  As palavras ani-
maram a pejoteira Emillu 
Brito: "É muito gratificante 
estamos em comunhão num 
ambiente em que a juven-
tude protagoniza todos os 
momentos, a nossa PJ é re-
almente Projeto de Jesus".
Campanha da 
Fraternidade 

Com a missa, a PJ Dioce-
sana reinaugurou seu blog e 
redes sociais. Por isso, duas 
vezes por semana, serão 
postados breves vídeos com 
jovens propondo atividades 
pastorais a partir de suas 
experiências nas comuni-
dades. "É nosso modo de 
mostrar boas iniciativas de 

nossa geração para outros 
jovens, catequistas e lide-
ranças paroquiais", afirma 
o também Codijuv, Lincoln 
Spada. 

A coordenação da PJ tam-
bém se dispõe em acompa-
nhar as atividades da CF-13 
em cada paróquia e capela da 
Baixada Santista.

Confira os vídeos no blog: 
www.pejoteirossantos.word-
press.com

Convites para eventos 
da CF-13: Lincoln Spada - 
81458932; Rafael Apoliná-
rio - 88069817; Wellington 
Dourado - 78243434.

(Colaboração: Lincoln 
Spada/PJ)

Fotos Pejoteiros Vicente de Carvalho

Preparação para noivos no Valongo
A Coordenação da 

Região Pastoral Centro 
1 informa o calendário 
para encontros de pre-
paração de noivos. A 
formação será realizada 
no Santuário de Santo 
Antonio do Valongo, das 
10h às 17h.

17 de fevereiro
21 de abril

30 de junho
18 de agosto
20 de outubro
15 de dezembro.
Os interessados de-

vem fazer inscrição até 
15 dias antes da data 
prevista.

Mais informações: 
3219-1481 - Santuário do 
Valongo - Santos.
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Duas mentiras
Milton Paulo de Lacerda - Psicólogo - CRP 6-21.251-6 
-lacerdapsi@uol.com.br 

PSICOLOGIA PASTORAL

Conexão Santos-Israel

(Pe. Fernando Gross, 
de Israel)

Há uma mentira que nos 
é repreendida desde nossa 
infância. Acontece quan-
do dizemos externamente, 
com palavras ou atos, algo 
bem diferente daquilo que 
internamente estamos pen-
sando. Mentiroso, então, é 
aquele ou aquela que tem 
duas caras, que esconde 
mais ou menos malicio-
samente suas verdadeiras 
intenções. Pensa tirar pro-
veito do segredo de seus 
pensamentos para dominar 
pessoas ou para superar al-
guma situação que lhe pare-
ce desvantajosa. A intenção 
do mentiroso é sempre má, 
porque brota do egoísmo, 
porque rebaixa o direito 
da comunicação sincera, 
devida a todos os demais. 
Por isso Jesus se insurge 
tão claramente contra a 
mentira, indicando-a como 
o protótipo do pecado. Esta 
mentira situa-se como de-
feito moral ou pecado.

A outra mentira é menos 
consciente, embora igual-
mente prejudicial e detes-
tável. Situa-se no campo 
psicológico e pode chamar-
se de incoerência. O que é 
isto? É fazer da vida uma 
farsa, uma representação 
teatral. É viver papéis dian-
te dos outros, mais ou me-
nos como atores que na vida 
real tem posses modestas, 
mas no palco se apresentam 
como reis ou rainhas. Ao 
menos no escondimento de 
seu camarim, voltam à sua 
mesmice, despojando-se 
das vestes reais e caindo na 
conta de sua dura simpli-
cidade. 

Muitas pessoas, sem per-

ceber, vão vivendo aquilo 
que não são. Recebem uma 
função na comunidade e a 
transformam em poleiro, de 
cuja altura enganosa olham 
as demais pessoas como se 
estas fossem menos que elas.

Tal atitude evidente-
mente é postiça, mas há 
pessoas que a carregam 
como máscaras. A respeito, 
alguém disse um dia que 
tais pessoas só tiram esse 
disfarce no Carnaval, quan-
do se permitem ser o que re-
almente são, esbaldando-se 
em outro engano, ou seja, de 
que então tudo é permitido. 
A causa principal desta 
segunda forma de mentira 
é a falta de clareza e conse-
quente insegurança sobre o 
sentido da vida. É a super-
fi cialidade de quem não tem 
suficiente limpidez sobre 
os verdadeiros valores. Por 
consequência, sofre a falta 
de consciência crítica para 
viver a transparência e o 
equilíbrio de uma vida real.

O que vale no plano psi-
cológico - e percebo em meu 
consultório - vale imediata-
mente no plano religioso e 
cristão. Jesus afi rmou uma 
das medidas mais terapêu-
ticas, ao dizer: “Conhecereis 
a verdade, e a verdade vos 
libertará” (Jo 8, 32). Nin-
guém precisa fi ngir. Basta 
sermos o que somos, como 
Deus nos vê. Não precisa-
mos publicar nos jornais 
nossos defeitos e nossas 
carências, mas faremos bem 
em ser por fora aquilo que 
somos por dentro. Pode-
mos SERVIR, como propõe 
Jesus, não procurar SER 
VISTOS.

Bendito sejas tu, Se-
nhor, nosso Deus, Rei do 
universo, que deste ao galo 
a inteligência para distin-
guir o dia da noite...

Mês de início da Quares-
ma, conversão, Campanha 
da Fraternidade...

Como o povo de Israel 
se preparava para bem ce-
lebrar a Páscoa e saborear 
a ação do Deus libertador 
sobre a morte do pecado? 
Através de uma palavra 
chamada Téchouva, em 
hebraico. Mas, e o “Galo”, 
o que tem a ver com isso?

“Vigiai, pois, porque não 
sabeis quando virá o senhor 
da casa; se à tarde, se à 
meia-noite, se ao cantar do 
galo, se pela manhã.” (Mc 
13,35)

No Sidur, livro de ora-
ções dos judeus, uma das 
orações exalta a Deus pela 
“inteligência” que conce-
deu ao galo: “Bendito seja 
Aquele que deu inteligência 
ao galo, para distinguir o dia 
da noite”. Está é uma oração 
para ser feita ao acordar, 
pela manhã. Expressa a 
gratidão por deixar a noite e 
voltar-se para o dia (a vida). 
Mas qual é a inteligência 
afi nal do galo? O galo tem 
o “discernimento” de saber 
o que é noite, o que é o dia... 

E eu, tenho esse discer-
nimento? O que “escurece” 
o meu dia, o que ilumina a 
minha vida? Sei identifi car 
aquilo que não me ajuda a 
ver bem as coisas? Desejo a 
luz do dia, a luz da Palavra 
de Deusi que tudo torna 
mais claro?

Para celebrar bem a Pás-
coa podemos aprender um 

Quaresma - Techouva - 
Conversão

pouco com o galo e com a 
Téchouva, que é um pro-
cesso de conversão em que 
cada um se torna capaz de 
operar uma mudança no seu 
ser. Cada um pode sempre 
mudar o curso de sua vida 
e abrir um caminho novo. 
Para isso algumas atitudes 
fundamentais: a renúncia 
ao modo de vida passado e 
adoção de um melhor modo 
de vida para o futuro, bem 
como admitir as falhas e 
imperfeições, mesmo que o 
mundo inteiro o considere 
um justo perfeito.

Viver bem a Quaresma 
pode nos ajudar na mesma 
continuação da história da 
salvação a celebrar bem a 
Páscoa, a vitória da ação 
de Deus sobre a morte e o 
pecado, e a Ressurreição de 
Jesus. Assim podemos en-
xergar bem a luz da presen-
ça de Deus na nossa vida, e 
colocar a vida na direção da 
Páscoa.

Todos podemos pedir a 
Deus que nos ajude a discer-
nir bem o que nos faz mal na 
vida, tudo o que escurece e 
atrapalha a vida de ser vivi-
da com a dignidade de um 
fi lho, de uma fi lha de Deus! 
Peçamos ao bom Deus que 
nos ajude a desobstruir do 
coração tudo o que impe-
de de viver a vida com fé. 
Preparemo-nos bem nesse 
tempo de conversão!

E com o “discernimento” 
do galo rejeitemos o que 
é “noite” em nossas vidas 
e cantemos a vitória da 
Presença de Jesus Vivo e 
Ressuscitado no fi nal desse 
tempo de techouva-conver-
são da Quaresma!

De 8 a 12/2, o grupo Jovens Sarados 
realiza o Retiro de Carnaval em São 
José dos Campos-SP, e convida todos 
os jovens a participarem. 

Somos um grupo de jovens baseado 
na essência e radicalidade do evangelho 
e testemunhando que é possível ser jovem sem deixar de 
ser de Deus. 

O valor do retiro é R$ 50,00 p/ os 5 dias, incluso 
acomodação, alimentação e transporte. 

Os encontros do grupo Jovens Sarados acontecem aos 
sábados às 19h, na Paróquia São Paulo Apostolo (José 
Menino/Santos), logo após a Santa Missa das 17h. 

Mais informações:  santos@jovenssarados.com; blog: 
santos.jovenssarados.com e telefone: (013) 8153 8084.

Paróquia Nossa Senhora 
dos Navegantes (Santos)
1/2- Período da Manhã - 

Bênção dos Barcos, com Pe. 
Rovíllio Guizzardi. 15h- Visi-
tação da Imagem de N. S. dos 
Navegantes. 19h30- Missa 
Solene com Bênção da água. 

2/2- Período da Manhã- 
Bênção dos Barcos. 15h30- 
Solene Liturgia com Bênção 
da água. 16h- Missa Solene 
para padrinhos e devotos. 

3/2- 9h- Festa de Nos-
sa S. dos Navegantes.

18h- Missa Solene de en-
cerramento das festividades. 
19h15- Procissão pelas ruas 
do bairro.  Bênção com o San-
tíssimo Sacramento e Con-
sagração de Nossa Senhora.

Quermesse o dia todo.
End.: N.S. dos Navegan-

tes - Av. Alameda Saldanha 
da Gama, 114, Ponta da Praia. 
Tel.: 3261-4076.

Santa Josephina Bakhita 
-Igreja Santa Bakhita

4/2- 19h – Missa em Ação 
de Graças pelo 7º Ano de 
Inauguração da Igreja.

5 a 7/2- 18h30 – Tríduo 
em louvor a Santa Bakhita. 
Em seguida, Santa Missa.

8/2- Festa em Louvor 
a Santa Bakhita - 10h, 15h 
e 19h – Missas com bênção 
da Relíquia. 

Após a Missa das 19h 
haverá procissão pelas ruas 
do bairro.

End.:  Rua República 
Portuguesa, 20. Vila Mathias. 

Santos
Santa Margarida Maria

10, 11 e 12/2 - 9h às 19h 
- “Festival de Jesus: Revesti-
vos do poder de Deus”. Par-
ticipação da Banda Louvor 
e Glória e Missionários do 
TLC. Convites na Secretaria: 
R$10,00.

End.: Praça Júlio Dantas, 
45. Santa Maria. Tel.: 3203-
2940.

São João Batista (Nova 
Cintra) 

15º Festival de Jesus: 
“Jesus, fonte de água viva que 
ressuscita os homens”.

10, 11 e 12- 14h. Encerra-
mento com a Missa às 18h30.

Levar doce, salgado ou be-
bida para o lanche da tarde.

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

S. Tiago Apóstolo
10/2 - Carnaval com Je-

sus. Tema: Abraça-se ao 
amor de Deus. 14h30 às 
18h30, encerrando com a 
Missa. Rua Itanhaém, 274  - 
Chico de Paula - 3296-1755

Cubatão
São Francisco de Assis

“Esta é a vitória que vence 
o mundo: A nossa Fé”

9/2 – 14h – Início. 10/2- 
8h- Início com a Missa. 

11/2- 9h. Show da Banda 
DDD. Não é necessário con-
vite ou inscrição

End.:  R. D. Idílio José 
Soares, 441. Vila Nova. Tel.: 
3361- 2777

São Judas Tadeu
9, 10, 11 e 12/2 - 8 às 17h- 

9º Festival de Jesus- Não é 
necessário inscrição.

End.: Colégio Martin 
Afonso/Jd. Nova República, 
bolsão 8. Tel.: 3363-5032

Praia Grande
Nossa Senhora das Graças

9/2 - 19h - Inicio com a 
Santa Missa. 10/2- 8 às 17h.

11 e 12/2- 8 às 18h.
Almoço R$ 5,00.
End.: Praça Roberto An-

draus, 11. Cidade Ocian. Tel.: 
3494- 5242.

São Vicente
Perpétuo Socorro

Tema: “Aspirais os dons 
espirituais”

10/2- 8h - Início com a 
Missa. Até 18h. 11/2- 15 às 
18h. 12/2- 9 às 17h.

Convite na secretaria: R$ 
2,00.

End.: Rua Gilberto Este-
ves Martins, 711. Jardim Rio 
Branco. Tel.: 3576- 0873.

N. S. Auxiliadora 

Tel.: 3014-9627. 

Santa Josephina Bakhita  
(Catedral de Santos) 

8/2- 9h e 12h- Festa em 
louvor a Santa Josephina 
Bakhita com Missas e bênção 
da Relíquia.

 End.: Praça Ptca José Bo-
nifácio, s/n° - Centro – Tel.: 
3224-1593 / 3232-4593.

Missa de N. Sra. de Lourdes 
– Dia Mundial dos Enfermos 

-Santos 
A Pastoral da Saúde da 

Diocese de Santos convi-
da para a missa festiva em 
louvor a N. Sra. de Lourdes, 
Padroeira dos Enfermos.

11/2 - 8h30 - Missa presi-
dida por Pe. Arcício Favretto, 
coord. da Pastoral da Saúde. 

18h30 - Missa presidida 
por Padre Claudenil  da 
Silva, pároco da Paróquia 
São Paulo Apóstolo.

Local.:  Gruta de N. 
Senhora de Lourdes, ao 
lado da Paróquia São Paulo 
Apóstolo – R. Dr. Gaspar 
Ricardo, 226. José Menino.

16h - Missa festiva na  
Igreja Santa Cruz. 

End.: Av.Senador Fei-
jó ,  144 .  Vi la  Mathias .  
Tel.:3232-9410.

Missa em Louvor a N. Sra. 
de Lourdes - Itanhaém

A comunidade da pa-
róquia Santa Teresinha 
(Belas Artes) convida para 
a missa festiva em honra 
de N. Sra. de Lourdes e 
comemoração dos 50 anos 
da criação da Gruta em 
homenagem à Padroeira 
dos Enfermos.

11/2-  16h- Missa Festiva
 End.: Praça da Gruta de 

N. Sra. De Lourdes - Rua 
da Enseada esquina com 
Rua Bahia. Praia do Sonho.

Caminhada de N. Sra. de 
Lourdes - Peruíbe

A comunidade da Pa-
róquia São João Batista, 
em Peruíbe, convida para 
a Caminhada de N. Sra. De 
Lourdes:

 10/2 -  19h30 - Saída da 
Imagem da Gruta de Lourdes 
na Estrada do Guaraú, altura 
do nº 2.000 (km 3,5), perto 
da Prainha.

 Dia 11 – 18h30 - Missa 
festiva na Matriz de S. João 
Batista. 

End.: Praça Mons. Lino 
dos Passos, 52 . Centro. 
Tel.:3455-1491.

Par. S. José Operário - 
Santos

2 a 18/3- 18h30- Novena 
preparatória para a Festa de 
São José Operário.

End.: Av. Conselheiro 
Rodrigues Alves, 224. Macu-
co. Tel.: 3234-3530.

Paróquias dedicam tempo do Carnaval a Jesus

9 e 10/2- 14h às 19h – Tar-
de de Louvor.

End.: Praça Brasília, 421. 
Parque das Bandeiras. Tel.: 
3566-2119.

Guarujá
Senhor Bom Jesus

9/2- 19h - Início com a 
Santa Missa. Até às 23h.

10/2- 8 às 17h. 11/2- 19 às 
22h. 12/2- 8 às 17h.

End.: R. Heleno Corrêa 
de Lima, 22. Vila Zilda. Tel.: 
3355- 1887

Bertioga
Par. São João Batista 

10, 11 e 12/2- 13 às 19h. 
Não é necessário inscrição.

End.: Cap. N. Senhora do 
Bom Conselho: Rio da Praia 
(Próximo a colônia de férias 
do Sesc). Tel.: 3317-1838

Peruíbe
São José Operário

10/2- 8 às 22h com apre-
sentação musical. 11 e 12/2 
– A partir das 8h.

Convites na secretaria: 
Até 12 anos R$ 7,00. Acima 
de 12 aos: R$ 15,00. 

A Paróquia disponibiliza 
também acolhida para aque-
les que desejam dormir du-
rante os dias de retiro. Neste 
caso, o convite é de R$ 20,00.

End.: R. Santa Lúcia Fi-

lipine, 82. Caraguava. Tel.: 
3455- 3239

Mongaguá
N. Sra. Aparecida

Dias 9 e 10 - A Partir das 
8h da manhã.

Local: Cap. Imaculado 

Coração de Maria, no Cj 
habitacional Regina Maria/
Agenor de Campos.

Inscrição: R$ 20,00, com 
direito a café a da manhã e 
almoço.

Mais informações: 3448-
3358 - Secretaria da Matriz 
N. Sra. Aparecida.

Retiro de Carnaval com os “Jovens Sarados”

Acesse: 
www.diocesedesantos.

com.br/www.facebook.
com/diocesedesantos
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Jovens da RCC realizam mais uma edição do “Jesus no Litoral”
Fotos: Equipe de Comunicação do Jesus no Litoral SP

Nos dias 24, 25 e 26 de Janeiro, foi realizado no Centro Pas-
toral da Capela N. S. de Fátima (Par. S. Antônio/PG), encontro 
de aprofundamento sobre o ‘Ano da Fé’. Foram estudados três 
temas:  Introdução à Carta Apostólica “Porta Fidei”, de Bento 
XVI;  O Catecismo da Igreja Católica; e Concílio Vaticano II. 

Esse aprofundamento foi uma oportunidade para que os 
líderes de pastoral e também alguns paroquianos, aprofundas-
sem mais a respeito das motivações para viver bem o Ano da 
Fé, segundo as recomendações do Santo Padre. 

(Colaboração: Luciano – Seminarista Diocesano - 1° 
Teologia )

De 3 a 11 de janeiro, 150 
jovens dos mais longínquos 
lugares do estado de São 
Paulo se reuniram na cidade 
do Guarujá para participar 
da 4ª edição da missão Jesus 
no Litoral/SP, um projeto 
da Renovação Carismática 
Católica (RCC), com o obje-
tivo do anúncio da palavra 
de Deus. 

Cheios de coragem, esses 
jovens “invadiram” as praias 
do Guarujá, movidos pelo 
firme propósito de anun-
ciar o amor de Deus a cada 
pessoa que encontrassem. 
Dividindo-se em duplas, iam 
de guarda-sol em guarda-
sol, falando do querigma 
para todos que aceitavam 
escutá-los. 

Usando da criatividade 
típica da idade, não anun-
ciaram apenas com palavras. 
Foi montado um palco nas 
areias da Praia Enseada, 
com métodos de evangeli-
zação que impressionava a 
todos que por ali passavam. 
Nesse lugar, houve ativi-
dades de aeróbica, teatro, 
dança, aferição de pressão, 
oração do Terço, confissão, 
dentre outras. Tudo feito 
de modo a levar aos que 
se aproximavam a ter um 
encontro pessoal com Jesus 
Cristo.
Além dA prAiA

O anúncio não se limitou 
à praia. Os jovens também 
levaram a palavra de Deus 
nas casas localizadas nas 
proximidades da escola em 
que ficaram alojados por 
todos esses dias. Bateram 
de porta em porta, evan-
gelizando e deixando com 
cada família um Terço e um 
Evangelho, com o intuito de 
incentivá-los à pratica da 
oração e da leitura bíblica.

Também foram feitas  
atividades de evangelização 
em um centro de reabilitação 

para dependentes químicos, 
situado nos arredores do Gua-
rujá. Por último, aconteceu 
o tão esperado “flashmob”, 
um meio dinâmico e eficaz 
de evangelização no qual um 
grande grupo de pessoas vai, 
aos poucos, se unindo num 
local público, cantando e 
dançando da mesma maneira 
uma música, tudo previamen-
te combinado: um jeito extre-
mamente criativo e jovem de 
evangelizar.
prAiA e ecologiA

É importante destacar 
ainda a iniciativa da missão 
Jesus no Litoral neste ano ao 
se preocupar com as questões 
ambientais: munidos de sa-
colas feitas por um material 
oxibiodegradável, os missio-
nários também aproveitavam 
para falar sobre a importância 
de descartar o lixo nos lugares 

certos e, ao final, entregavam 
uma  sacola para que depo-
sitassem o lixo. Ao término 
da evangelização, os jovens 
iam voltando pelos mesmos 
lugares por onde haviam 
passado, recolhendo os pe-
quenos sacos.
Que venhA A próximA!

Para o sucesso dessa mis-
são, o Jesus no Litoral contou 
com a presença do sacerdote 
Alir Sanadioto, celebrando 
a missa diariamente, aten-
dendo confissão nas areias e 
auxiliando a todos, com sua 

paciência e amor.
Na missa de encerramen-

to, a prefeita do Guarujá, Ma-
ria Antonieta, esteve presen-
te e, ao final, fez um discurso, 
onde deixou transparecer 
profundos contentamento e 
aprovação com o trabalho de 
evangelização realizado pelos 
missionários. Parabenizou-
os e abriu as portas da cida-
de, oferecendo total apoio a 
concretização anual do Jesus 
no Litoral.

(Colaboração: Thiagui-
nho/Equipe de Comunicação 
do Jesus no Litoral SP)

Os jovens estiveram nas 
praias e em visita às casas, 

levando a mensagem do 
Evangelho de Jesus

Ano Novo, missão nova
Diversos sacerdotes de 

nossa diocese estão assu-
mindo novas comunidades 
neste desde janeiro. Ao 
lado, uma pequena mostra 
da vida nas novas comuni-
dades. 

Confira na pág. 3 a data 
das posses dos padres nas 
novas paróquias.

Pe. Carlos de Miranda na primeira missa na Lapa/CB
Pe. João Chungath já está na Apa-
recida/Stos

Pe .  Afonso 
(Centro), as-
sume a Igre-
ja S. Pedro 
Apóstolo, em 
PG, com Pe. 
Ramiro e Pe. 
Thomas

Pe. Marco Rossi (esq.) com Pe. Gonça-
lo, em Peruíbe

Pe. Albino chega na Auxiliadora/SV
Fotos: facebook

Jovem da Praia Grande 
será ordenado sacerdote

No dia 23 de fevereiro, 
às 10 horas, Dom Jacyr 
Francisco Braido,CS, or-
dena sacerdote o jovem  
Frei Valter S. Santos, na 
matriz da N. Sra. das Gra-
ças, no Ocian. Frei Valter 
nasceu em Santos, mas 
ainda criança passou a 
residir na Praia Grande 
com seus familiares. É 
o segundo filho do casal 
Francisco de Assis e Maria 
Aparecida.
históriA vocAcionAl

Frei Valter ingressou 
na Congregação dos Fra-
des Menores Missionários, 
em Toledo-PR, no ano de 
2000, após contato com 
frades desta congregação 
através das Santas Mis-
sões realizadas no ano de 
1999 na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em 
Praia Grande. Permane-
ceu no Seminário Menor 
Nossa Senhora de Fátima 
até final de 2001, quando 
concluiu o Ensino Médio.

Em 2002, mudou-se 
para o Convento São José, 
em Guarapuava-PR, onde 
fez o seu postulantado e, 
em 2003, recebeu o hábito 
franciscano e iniciou o no-
viciado em Londrina-PR. 
Em 2004 professou os pri-
meiros e passou a residir 
no Convento Santo Antô-
nio, em Ponta Grossa-PR 
e, na mesma cidade, ini-
ciou os estudos filosóficos 
no Instituto de Filosofia e 
Teologia Mater Ecclesiae-
IFITEME. 

No ano de 2007 é 
transferido para o Con-
vento São Francisco, na 
mesma cidade, e começa 
a sua formação teológica. 
Após o primeiro ano de Te-
ologia, em 2008, é trans-
ferido para a então criada 
“frente missionária”, na 
cidade de Itiquira-MT, 
diocese de Rondonópolis. 
Transcorrido o ano de 
atividades missionárias 
e pastorais, é transferido 
para o Seminário Nossa 
Senhora de Fátima, em 
Toledo-PR e conclui sua 

formação teológica na Fa-
culdade Missioneira do 
Paraná-FAMIPAR.

No dia 4 de outubro 
de 2009, professa solene-
mente os votos perpétuos 
na Catedral Cristo Rei, 
Toledo-PR. Em 2011 con-
clui os estudos teológicos. 
No início de 2012 assume 
a formação do Seminário 
Menor como reitor e, no 
dia 13 de maio, foi orde-
nado diácono na Comu-
nidade Santa Terezinha, 
Paróquia Menino Deus, 
por Dom Francisco Carlos 
Bach, bispo diocesano de 
Toledo.

Atualmente, Frei Wal-
ter continua exercendo a 
função de reitor do Semi-
nário Nossa Senhora de 
Fátima, auxiliando tam-
bém na caminhada de  
pastorais e movimentos da 
diocese de Toledo. No dia 
23 de fevereiro de 2013, 
Frei Walter retorna à sua 
comunidade de origem 
para, através da imposição 
de mãos e prece consecra-
tória de Dom Jacyr Fran-
cisco Braido, CS, bispo 
diocesano de Santos-SP, 
ser ordenado presbítero 
em solene liturgia euca-
rística, na presença de 
seus confrades, parentes 
e amigos.

Frei Valter será ordenado 
sacerdote na sua paró-
quia de origem, N. Sra. 
das Graças, em PG

Divulgação

‘Ano da Fé’ nas comunidades
Divulgação




