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“Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, 
com plena liberdade declaro que renuncio ao mi-
nistério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro, 
que me foi confi ado pelas mãos dos cardeais em 
19 de abril de 2005, pelo que, a partir do dia 28 de 
fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a 
Sé de São Pedro, fi cará vacante e deverá ser convo-
cado, por aqueles a quem tal compete, o conclave 
para a eleição do novo sumo pontífi ce”.

Papa Bento XVI  - 
11 de fevereiro de 2013, 

por ocasião do anúncio de sua renúncia ao 
ministério petrino

Religioso franciscano é 
ordenado em Praia Grande

No dia 23 de fevereiro, pelas mãos de Dom Jacyr Fran-
cisco Braido,CS, Bispo Diocesano de Santos, Frei Valter dos 
Santos recebeu o sacramento da Ordem.

“Que o esplendor da Res-
surreição de Cristo ilumine 

nossas mentes e corações. 
Fortifi que nossas vontades 

para querer o que Ele quis e 
amar o que Ele amou! Que 
os jovens, que carregam a 

Cruz, em peregrinação para 
a JMJ Rio 2013, se deixem 

envolver por esta luz que 
jamais se apaga!” (Mes-

nagem do Bispo - p. 3) 

Durante a visita ad limina dos bispos do Regional 
Sul 1 (estado de S. Paulo), em novembro de 2009, 
D. Jacyr Francisco Braido, bispo diocesano de 
Santos, apresentou ao Papa Bento XVI a edição 
n. 99 do jornal (foto). Sua Santidade mostrou-se 
gentil e interessada, folheou algumas páginas e 
fez perguntas sobre algumas matérias. Nossa 
gratidão ao Papa Bento XVI pelo exercício de seu 
ministério frente à ‘Barca de Pedro’. Que Deus o 
acompanhe nessa nova jornada.

Vale a pena recordar...
LO/PD

Chico Surian

Pintura de Tischbein Johann Heinbich

Arte Chico Surian;Foto: LO
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Bento XVI anuncia a decisão de deixar o cargo. Sede 
vacante desde 28/2. Eleição do novo Papa em março

Dos 115 cardeais que elege-
rão o novo Papa estarão presen-
tes cinco brasileiros. São eles:

Dom Raymundo Da-
masceno: Nasceu em Mi-
nha Gerais em 1937. Foi 
ordenado em 1968. A orde-
nação episcopal veio 18 anos 
depois e em 20 de outubro de 
2010 foi anunciado sua cria-
ção como Cardeal pelo Papa 
Bento XVI. Dom Damasceno 
é o atual arcebispo de Apa-
recida, presidente da Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e membro 
do Pontifício Conselho para 
as Comunicações Sociais e 
da Pontifícia Comissão para 
América Latina, na Santa Sé.

Dom Cláudio Hum-

O Conclave e a 
escolha do novo 
Papa

O 266º Sucessor de Pe-
dro deverá ser conhecido 
até o final deste mês, que 
se conclui com a Páscoa no 
dia 31. 

A escolha do Papa é de 
competência de cerca de 115 
cardeais com idade máxima 
de 80 anos, através do voto 
secreto. Mas nem sempre foi 
assim. Ao longo da história, 
a Igreja modificou várias 
vezes a maneira como seria 
escolhido o Papa até encon-
trar a melhor fórmula que 
levasse, sobretudo, a uma 
eleição sem interferências e 
influências de reis, famílias 
nobres ou forças armadas. 

Conclave
Para que os cardeais 

possam realizar a votação, 
é realizado um Conclave. 
Desde às 17h (hora local) 
do dia 28 de fevereiro e por 
todo tempo em que estare-
mos sem o Chefe da Igreja 
Católica, dizemos que a Sé 
está ‘vacante’, ou seja ‘vaga’, 
‘sem herdeiros’.

Neste período os assuntos 
da Igreja ficam sob a respon-
sabilidade do Cardeal Deca-
no, presidente do Colégio dos 
Cardeais, cargo ocupado atu-
almente pelo Cardeal italiano 
Ângelo Sodano.  Ao dar início 
ao Conclave, os cardeais 
passam em cortejo da Capela 
Paulina até a Sistina, em que 
as portas serão fechadas e as 
chaves retiradas para que os 
conclavistas fiquem em total 
isolamento. Eles permane-
cem em celas particulares 
e se reúnem somente duas 
vezes de manhã e de tarde 
para votar. 

Os cardeais não têm o di-
reito de votar em si mesmo 
e um a um devem prestar 
juramento de respeito ao 
voto secreto e de aceitar o 
resultado. 

A votação é feita em papel 
e para ser eleito, o candidato 
deverá ter pelo menos dois 
terços dos votos. Depois de 
cada sessão, os papéis de vo-
tação são queimados. Se não 
houver definição, uma subs-
tância química é adicionada 
para produzir uma fumaça 
escura que sai pela chaminé 
do Palácio do Vaticano, do 
contrário, a fumaça é branca. 
Se passados três dias sem 
decisão, deverá ser feito um 
dia de pausa para oração e 
reflexão entre os cardeais. 
A pausa é seguida por sete 
votações e se ainda assim 
não houver um resultado, 
deve ocorrer um novo dia de 
pausa. Esta sequencia pode 
ocorrer por mais três vezes. 
Se a indecisão persistir, os 
cardeais deverão decidir a 
melhor maneira de proceder, 
pela eleição por maioria ab-
soluta ou votando apenas nos 
dois nomes com mais votos. 

Quando um nome é esco-
lhido, o Cardeal Decano per-
gunta ao eleito se ele aceita 
a eleição. O novo Papa deve 
declarar o nome que esco-
lheu como pontífice e será 
anunciado com a frase em 
latim “Habemus papam”. 

Segue-se, então, à apre-
sentação do novo Sumo 
Pontífice à multidão de fiéis 
que o aguarda do lado de 
fora, na Praça São Pedro, e é 
anunciado também o nome 
que o novo Papa irá adotar.

No dia 10 de fevereiro, 
durante audiência com os 
cardeais que participavam 
do Consistório público para a 
promulgação da causa de três 
novos santos, o Papa Bento 
XVI anunciou a decisão de re-
nunciar ao cargo que ocupava 
desde 19 de abril de 2005. Eis 
as palavras com que Bento XVI 
anunciou a sua decisão: 

“Caríssimos Irmãos,
convoquei-vos para este 

Consistório não só por causa 
das três canonizações, mas 
também para vos comuni-
car uma decisão de grande 
importância para a vida da 
Igreja. Depois de ter exami-
nado repetidamente a minha 
consciência diante de Deus, 
cheguei à certeza de que as 
minhas forças, devido à idade 
avançada, já não são idôneas 
para exercer adequadamente 
o ministério petrino. Estou 
bem consciente de que este 
ministério, pela sua essência 
espiritual, deve ser cumprido 
não só com as obras e com 
as palavras, mas também e 
igualmente sofrendo e re-
zando. 

Todavia, no mundo de 
hoje, sujeito a rápidas mu-
danças e agitado por questões 
de grande relevância para a 
vida da fé, para governar a 
barca de São Pedro e anun-
ciar o Evangelho, é necessá-
rio também o vigor quer do 
corpo quer do espírito; vigor 
este, que, nos últimos meses, 
foi diminuindo de tal modo 
em mim que tenho de reco-
nhecer a minha incapacidade 
para administrar bem o mi-
nistério que me foi confiado. 

Por isso, bem consciente 
da gravidade deste ato, com 
plena liberdade, declaro que 
renuncio ao ministério de 
Bispo de Roma, Sucessor de 
São Pedro, que me foi con-
fiado pela mão dos Cardeais 
em 19 de Abril de 2005, pelo 
que, a partir de 28 de Feve-
reiro de 2013, às 20 horas, 
a sede de Roma, a sede de 
São Pedro, ficará vacante e 
deverá ser convocado, por 
aqueles a quem tal compete, 
o Conclave para a eleição do 
novo Sumo Pontífice.

Caríssimos Irmãos, ver-
dadeiramente de coração vos 
agradeço por todo o amor e 
a fadiga com que carregastes 
comigo o peso do meu minis-
tério, e peço perdão por todos 
os meus defeitos. 

Agora confiemos a Santa 
Igreja à solicitude do seu Pas-
tor Supremo, Nosso Senhor 
Jesus Cristo, e peçamos a 
Maria, sua Mãe Santíssima, 
que assista, com a sua bon-
dade materna, os Padres 
Cardeais na eleição do novo 
Sumo Pontífice. Pelo que me 
diz respeito, nomeadamente 
no futuro, quero servir de 
todo o coração, com uma vida 
consagrada à oração, a Santa 
Igreja de Deus.

Vaticano, 10 de Fevereiro 
de 2013”

***

Decerto, a notícia da re-
núncia do Papa correu o 
mundo imediatamente, dada 
a velocidade com que as no-

"Com plena liber-
dade, declaro que re-
nuncio ao ministério 
de Bispo de Roma, Su-
cessor de São Pedro, 
que me foi confiado 
pela mão dos Carde-
ais em 19 de Abril de 
2005, pelo que, a par-
tir de 28 de Fevereiro 
de 2013, às 20 horas, 
a sede de Roma, a 
sede de São Pedro, 
ficará vacante e de-
verá ser convocado, 
por aqueles a quem tal 
compete, o Conclave 
para a eleição do novo 
Sumo Pontífice."

(10/2/2013 - Vati-
cano)

Que emocionante ter par-
ticipado do último Angelus 
do Papa Bento XVI, no dia 
24 de fevereiro. Havia 200 
mil pessoas nesse evento 
para receberem a bênção 
papal, mas também para se 
despedirem daquele que aos 
poucos conseguiu entrar em 
nossos corações, pois suas 
palavras sempre nos fizeram 
ver além da superficialidade. 

Bem, a emoção foi forte. 
Era uma verdadeira festa 
da Igreja na Praça de São 
Pedro. Havia pessoas de 
várias partes do mundo, 
com suas bandeiras e seus 
cânticos. Repórteres até 
em cima do telhado. Jovens 
que entoavam cânticos re-
ligiosos. Idosos que não 
mediram esforços para 
estarem ali. Ao meio-dia, 

vas tecnologias de comuni-
cação permitem a veiculação 
imediata das notícias. O fato 
também tomou notoriedade, 
pois havia mais de 600 anos 
que a Igreja não testemunha-
va a renúncia de um Pontí-
fice. O último fora Gregório 
XII em 1415. 

No último Angelus (ora-
ção do meio-dia aos domin-
gos, em que o Papa dirige 
uma mensagem aos fiéis na 
Praça S. Pedro, realizado no 
dia 24 de fevereiro), o Papa 
Bento XVI, reiterou seu com-
promisso e fidelidade para 
com a Igreja: “Não abando-
no a Igreja, pelo contrário. 
Continuarei a servi-la com a 
mesma dedicação e o mesmo 
amor”, disse o Papa.

Na última audiência-geral  
(27/2), o Papa reiterou: “Dei 
este passo na plena consciên-
cia da sua gravidade e também 
novidade, mas com uma pro-
funda serenidade de espírito. 
Amar a Igreja significa tam-
bém ter a coragem de fazer 
escolhas difíceis, dolorosas, 
tendo sempre presente o bem 
da Igreja, e não nós próprios”. 

Como de costume, com 
a Sede Vacante (desde 28 de 
fevereiro, às 20 horas, con-
forme anunciado pela papa 
renunciante), a Igreja se pre-
para então para a realização 
do Conclave, quando acontece 
a escolha do novo Papa. 

No dia 25 de fevereiro, o 
Papa Bento XVI apresentou o 
Motu proprio, com as novas 
regras para a realização do 
Conclave, já que o anterior 
publicado por João Paulo II, 
dentre outras questões, fazia 
referência ao ‘Papa falecido’. 
Também foi redefinida no 
novo texto o prazo para o co-
meço do Conclave, desde que 
todos os cardeais já estejam 
presentes no Vaticano, sem a 
necessidade de se esperar de 
15 a 20 dias, como indicado 
no texto anterior. (Veja no 
quadro ao lado como se dá 
a realização de em Conclave 
para a escolha do novo Sumo 
Pontífice).

mes: Nasceu no Rio Grande 
do Sul em 1934 e é frade 
Franciscano. Foi ordenado 
presbítero em agosto de 1958 
e obteve um doutorado em 
Filosofia entre 1959 e 1962. 
Depois de ordenado Bispo, e 
em 1998 foi transferido para 
São Paulo, como arcebispo. 
Foi ordenado cardeal em 
2001 pelo Papa João Paulo 
II. Na Cúria Romana, chegou 
a trabalhar como Prefeito da 
Congregação para o Clero. 

Dom Odilo Scherer: 
Nasceu em 1949 no Rio Gran-
de do Sul. Foi ordenado pres-
bítero em dezembro de 1978 
e possui um mestrado em 
Filosófica e dois doutora-
dos em Teologia. Recebeu 

a ordenação episcopal em 
fevereiro de 2002 para no 
mês seguinte tomar posse 
como Bspo Auxiliar de São 
Paulo. Cinco anos depois, foi 
nomeado pelo Papa Bento 
XVI Arcebispo de São Paulo, 
função em que permanece 
até os dias atuais. Na mesma 
época foi feito cardeal. 

Dom João Braz de 
Aviz: Nascido em Santa Ca-
tarina em 1947, é atualmente 
Prefeito da Congregação para 
os Institutos de Vida Consa-
grada e as Sociedades de Vida 
Apostólica. Foi ordenado pa-
dre em 1972. Foi consagrado 
bispo em 1994 e atuou na ar-
quidiocese de Vitória, Diocese 
de Ponta Grossa, Arquidiocese 
de Maringá e tomou posse 
em 2004 como arcebispo de 
Brasília. Em 2012, Bento XVI 
tornou-o cardeal.  

Dom Geraldo Majella 
Agnelo: Nascido no estado 
de Minha gerais, está com 79 
anos. Atualmente é Arcebis-
po Emérito da Arquidiocese 
de São Salvador da Bahia. 
Foi ordenado presbítero aos 
23 anos, em São Paulo e seu 
bispado veio em 1978. Como 
bispo, trabalhou na Diocese 
de Toledo, arcebispo na Ar-
quidiocese de Londrina e na 
Arquidiocese de ^São Salva-
dor da Bahia. Foi elevado a 
Cardeal em 2001. 

Cardeais brasileiros que estarão no Conclave

o Papa apareceu na jane-
la e foi muito aplaudido. 
Logo em seguida, fez-se 
silêncio. Queríamos ouvi-lo 
uma vez mais. E ele falou: 
"não abandono a Igreja". 
Comoção e aplausos. O 
seu testemunho é forte. No 
final do Angelus vi pessoas 
chorando e outras, como 
eu, saindo em silêncio com 
um nó na garganta.

(Por: Padre Ricardo de 
Barros Marques - Roma - 
24/2 - via Facebook)

Testemunhando a história

Papa Bento XVI faz o anúncio de sua renúncia durante Consistório para a Causa dos Santos

Fotos: LO/Internet

Papa Bento XVI  participa da Missa de Cinzas no dia 13 de fevereiro, em Roma

Internet
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27/2 - Catequese do Papa Bento XVI na última Audiência Geral
VOZ DO PASTOR

MENSAGEM DO BISPO

Caminhemos com Jesus para a Ressurreição da Vida

D. Jacyr Francisco 
Braido,CS 

Bispo Diocesano 
de Santos

(27/2/2013 - Mensagem 
de Bento XVI na sua última 
Audiência Geral como Sumo 
Pontífi ce, na Praça S. Pedro, 
em Roma, no dia 27 de feve-
reiro de 2013).

“Venerados irmãos no 
Episcopado e no Sacer-
dócio! Ilustres Autori-
dades! Queridos irmãos 
e irmãs!

Agradeço-vos por terem 
vindo em tão grande número 
para esta minha última Audi-
ência geral.

Obrigado de coração! Es-
tou realmente tocado! E vejo 
a Igreja viva! E penso que 
devemos também dizer um 
obrigado ao Criador pelo 
tempo belo que nos doa agora 
ainda no inverno.

Como o apóstolo Paulo no 
texto bíblico que ouvimos, 
também eu sinto no meu 
coração o dever de agradecer 
sobretudo a Deus, que guia 
e faz crescer a Igreja, que 
semeia a sua Palavra e assim 
alimenta a fé no seu Povo. 
Neste momento a minha 
alma se expande para abraçar 
toda a Igreja espalhada no 
mundo; e dou graças a Deus 
pelas “notícias” que nestes 
anos do ministério petrino 
pude receber sobre a fé no 
Senhor Jesus Cristo, e da ca-
ridade que circula realmente 
no Corpo da Igreja e o faz 
viver no amor, e da esperança 
que nos abre e nos orienta 
para a vida em plenitude, 
rumo à pátria do Céu.

Sinto levar todos na ora-
ção, um presente que é aque-
le de Deus, onde acolho em 
cada encontro, cada viagem, 
cada visita pastoral. Tudo e 

todos acolho na oração para 
confiá-los ao Senhor: para 
que tenhamos plena consci-
ência da sua vontade, com 
toda sabedoria e inteligência 
espiritual, e para que possa-
mos agir de maneira digna 
a Ele, ao seu amor, levando 
frutos em cada boa obra (cfr 
Col 1,9-10).

Neste momento, há em 
mim uma grande confian-
ça, porque sei, todos nós 
sabemos, que a Palavra de 
verdade do Evangelho é a 
força da Igreja, é a sua vida. O 
Evangelho purifi ca e renova, 
traz frutos, onde quer que a 
comunidade de crentes o es-
cuta e acolhe a graça de Deus 
na verdade e vive na carida-
de. Esta é a minha confi ança, 
esta é a minha alegria.

Quando, em 19 de abril 
há quase oito anos, aceitei 
assumir o ministério petri-
no, tive a fi rme certeza que 
sempre me acompanhou: 
esta certeza da vida da Igreja, 
da Palavra de Deus. Naquele 
momento, como já expressei 
muitas vezes, as palavras que 
ressoaram no meu coração 
foram: Senhor, porque me 
pedes isto e o que me pede? 
É um peso grande este que 
me coloca sobre as costas, 
mas se Tu lo me pedes, sobre 
tua palavra lançarei as redes, 
seguro de que Tu me guiarás, 
mesmo com todas as minhas 
fraquezas. E oito anos depois 
posso dizer que o Senhor 
me guiou, esteve próximo a 
mim, pude perceber cotidia-
namente a sua presença. Foi 
uma parte do caminho da 
Igreja que teve momentos 
de alegria e de luz, mas tam-

bém momentos não fáceis; 
senti-me como São Pedro 
com os Apóstolos na barca 
no mar da Galileia: o Senhor 
nos doou tantos dias de sol e 
de leve brisa, dias no qual a 
pesca foi abundante; houve 
momentos também nos quais 
as águas eram agitadas e o 
vento contrário, como em 
toda a história da Igreja, e o 
Senhor parecia dormir. Mas 
sempre soube que naquela 
barca está o Senhor e sempre 
soube que a barca da Igreja 
não é minha, não é nossa, 
mas é Sua. E o Senhor não 
a deixa afundar; é Ele que a 
conduz, certamente também 
através dos homens que es-
colheu, porque assim quis. 
Esta foi e é uma certeza, que 
nada pode ofuscá-la.  E é por 
isto que hoje o meu coração 
está cheio de agradecimento 
a Deus porque não fez nunca 
faltar a toda a Igreja e tam-
bém a mim o seu consolo, a 
sua luz, o seu amor.

Estamos no Ano da Fé, 
que desejei para reforçar pro-
priamente a nossa fé em Deus 
em um contexto que parece 
colocá-Lo sempre mais em 
segundo plano. Gostaria de 
convidar todos a renovar a 
fi rme confi ança no Senhor, 
a confi ar-nos como crianças 
nos braços de Deus, certo de 
que aqueles braços nos sus-
tentam sempre e são aquilo 
que nos permite caminhar a 
cada dia, mesmo no cansaço. 
Gostaria que cada um se sen-
tisse amado por aquele Deus 
que doou o seu Filho por 
nós e que nos mostrou o seu 
amor sem limites. Gostaria 
que cada um sentisse a ale-

gria de ser cristão. Em uma 
bela oração para recitar-se 
cotidianamente de manhã 
se diz: “Adoro-te, meu Deus, 
e te amo com todo o cora-
ção. Agradeço-te por ter me 
criado, feito cristão…”. Sim, 
somos contentes pelo dom 
da fé; é o bem mais precioso, 
que ninguém pode nos tirar! 
Agradeçamos ao Senhor por 
isto todos os dias, com a 
oração e com uma vida cristã 
coerente. Deus nos ama, mas 
espera que nós também o 
amemos!

Mas não é somente a Deus 
que quero agradecer neste 
momento. Um Papa não está 
sozinho na guia da barca de 
Pedro, mesmo que seja a sua 
primeira responsabilidade. 
Eu nunca me senti sozinho 
no levar a alegria e o peso do 
ministério petrino; o Senhor 
colocou tantas pessoas que, 
com generosidade e amor a 
Deus e à Igreja, ajudaram-
me e foram próximas a mim. 
Antes de tudo vós, queridos 
Cardeais: a vossa sabedoria, 
os vossos conselhos, a vossa 
amizade foram preciosos 
para mim; os meus Cola-
boradores, a começar pelo 
meu Secretário de Estado 
que me acompanhou com 
fidelidade nestes anos; a 
Secretaria de Estado e toda 
a Cúria Romana, como tam-
bém todos aqueles que, nos 
vários setores, prestaram 
o seu serviço à Santa Sé: 
são muitas faces que não 
aparecem, permanecem na 
sombra, mas propriamente 
no silêncio, na dedicação 
cotidiana, com espírito de fé 
e humildade foram para mim 

um apoio seguro e confi ável. 
Um pensamento especial 
à Igreja de Roma, a minha 
Diocese! Não posso esquecer 
os Irmãos no Episcopado e no 
Sacerdócio, as pessoas consa-
gradas e todo o Povo de Deus: 
nas visitas pastorais, nos 
encontros, nas audiências, 
nas viagens, sempre percebi 
grande atenção e profundo 
afeto; mas também eu quis 
bem a todos e a cada um, sem 
distinções, com aquela cari-
dade pastoral que é o coração 
de cada Pastor, sobretudo do 
Bispo de Roma, do Sucessor 
do Apóstolo Pedro. Em cada 
dia levei cada um de vós na 
oração, com o coração de pai.

Gostaria que a minha sau-
dação e o meu agradecimento 
alcançasse todos: o coração 
de um Papa se expande ao 
mundo inteiro. E gostaria de 
expressar a minha gratidão 
ao Corpo diplomático junto à 
Santa Sé, que torna presente 
a grande família das Nações. 
Aqui penso também em to-
dos aqueles que trabalham 
para uma boa comunicação, 
a quem agradeço pelo seu 
importante serviço.

Neste ponto gostaria de 
agradecer verdadeiramente 
de coração todas as nume-
rosas pessoas em todo o 
mundo, que nas últimas 
semanas me enviaram sinais 
comoventes de atenção, de 
amizade e de oração. Sim, o 
Papa não está nunca sozinho, 
agora experimento isso mais 
uma vez de um modo tão 
grande que toca o coração. O 
Papa pertence a todos e tan-
tas pessoas se sentem muito 
próximas a ele. É verdade que 
recebo cartas dos grandes do 
mundo – dos Chefes de Es-
tado, dos Líderes religiosos, 
de representantes do mundo 
da cultura, etc. Mas recebo 
muitas cartas de pessoas 
simples que me escrevem 
simplesmente do seu coração 
e me fazem sentir o seu afeto, 
que nasce do estar junto com 
Cristo Jesus, na Igreja. Estas 
pessoas não me escrevem 
como se escreve, por exem-
plo, a um príncipe ou a um 
grande que não se conhece. 
Escrevem-me como irmãos e 
irmãs ou como fi lhos e fi lhas, 
com o sentido de uma ligação 
familiar muito afetuosa. Aqui 
pode se tocar com a mão o 
que é a Igreja – não uma 
organização, uma associação 
para fi ns religiosos ou huma-
nitários, mas um corpo vivo, 
uma comunhão de irmãos 
e irmãs no Corpo de Jesus 
Cristo, que une todos nós. 
Experimentar a Igreja deste 
modo e poder quase tocar 
com as mãos a força da sua 
verdade e do seu amor é mo-
tivo de alegria, em um tempo 
no qual tantos falam do seu 
declínio. Mas vejamos como 
a Igreja é viva hoje!

Nestes últimos meses, 
senti que as minhas forças 
estavam diminuindo e pedi 
a Deus com insistência, na 
oração, para iluminar-me 
com a sua luz para fazer-me 
tomar a decisão mais justa 
não para o meu bem, mas 
para o bem da Igreja. Dei este 
passo na plena consciência 
da sua gravidade e também 
inovação, mas com profunda 
serenidade na alma. Amar a 
Igreja signifi ca também ter 
coragem de fazer escolhas 

difíceis, sofrer, tendo sempre 
em vista o bem da Igreja e 
não de si próprio.

Aqui, permitam-me voltar 
mais uma vez a 19 de abril de 
2005. A gravidade da decisão 
foi propriamente no fato de 
que daquele momento em 
diante eu estava empenha-
do sempre e para sempre 
no Senhor. Sempre – quem 
assume o ministério petrino 
já não tem mais privacidade 
alguma. Pertence sempre e 
totalmente a todos, a toda a 
Igreja. Sua vida vem, por as-
sim dizer, totalmente privada 
da dimensão privada. Pude 
experimentar, e o experimen-
to precisamente agora, que se 
recebe a própria vida quando 
a doa. Antes disse que muitas 
pessoas que amam o Senhor 
amam também o Sucessor de 
São Pedro e estão afeiçoadas 
a ele; que o Papa tem verda-
deiramente irmãos e irmãs, 
fi lhos e fi lhas em todo o mun-
do, e que se sente seguro no 
abraço da vossa comunhão; 
porque não pertence mais a 
si mesmo, pertence a todos e 
todos pertencem a ele.

O “sempre” é também um 
“para sempre” – não há mais 
um retornar ao privado. A 
minha decisão de renunciar 
ao exercício ativo do minis-
tério não revoga isto. Não 
retorno à vida privada, a uma 
vida de viagens, encontros, 
recepções, conferências, etc. 
Não abandono a cruz, mas 
estou de modo novo junto 
ao Senhor Crucifi cado. Não 
carrego mais o poder do ofí-
cio para o governo da Igreja, 
mas no serviço da oração 
estou, por assim dizer, no 
recinto de São Pedro. São 
Benedito, cujo nome levo 
como Papa, será pra mim 
de grande exemplo nisto. 
Ele nos mostrou o caminho 
para uma vida que, ativa ou 
passiva, pertence totalmente 
à obra de Deus.

Agradeço a todos e a cada 
um também pelo respeito e 
pela compreensão com o qual 
me acolheram nesta decisão 
tão importante. Continuarei a 
acompanhar o caminho da Igre-
ja com a oração e a refl exão, com 
aquela dedicação ao Senhor e à 
sua Esposa que busquei viver 
até agora a cada dia e que quero 
viver sempre. Peço-vos para 
lembrarem-se de mim diante 
de Deus e, sobretudo, para 
rezar pelo Cardeais, chamados 
a uma tarefa tão importante, e 
pelo novo Sucessor do Apóstolo 
Pedro: o Senhor o acompanhe 
com a sua luz e a força do seu 
Espírito.

Invoquemos a materna 
intercessão da Virgem Maria 
Mãe de Deus e da Igreja para 
que acompanhe cada um de 
nós e toda a comunidade 
eclesial; a ela nos confi emos, 
com profunda confi ança.

Queridos amigos! Deus 
guia a sua Igreja, a apoia 
mesmo e sobretudo nos mo-
mentos difíceis. Não perca-
mos nunca esta visão de fé, 
que é a única verdadeira vi-
são do caminho da Igreja e do 
mundo. No nosso coração, no 
coração de cada um de vós, 
haja sempre a alegre certeza 
de que o Senhor está ao nosso 
lado, não nos abandona, está 
próximo a nós e nos acolhe 
com o seu amor. Obrigado!”

(Tradução: Jéssica Mar-
çal/Canção Nova)

“Queridos amigos! Deus guia a sua Igreja, a apoia 
mesmo e sobretudo nos momentos difíceis. Não 
percamos nunca esta visão de fé, que é a única ver-
dadeira visão do caminho da Igreja e do mundo.”

LO

Estamos em plena ca-
minhada quaresmal. Nosso 
pensamento se volta para a 
grande revelação de Jesus: 
pela conversão chegaremos 
a celebrar sua Ressurreição 
com ânimo renovado. Acom-
panhemos os momentos de 
refl exão que o Evangelho nos 
sugere, neste tempo.

No III Domingo da 
Quaresma (03 de março), 
Lucas narra como Jesus rece-
be a notícia da morte de ga-
lileus enquanto celebravam 
o sacrifício. Jesus convida os 
informantes a se converte-
rem. Mostra, na parábola da 
vinha que não produz frutos, 
a paciência de Deus que 
aguarda mais um ano, antes 
de mandar cortar a vinha.

No IV Domingo da 
Quaresma (10 de março), 
ante a crítica dos fariseus 
porque Ele acolhia os peca-
dores, Jesus narra a parábola 
dos dois fi lhos de um homem: 
o fi lho mais moço pediu-lhe 
sua parte na herança e saiu de 
casa. Esbanjou tudo em vida 
desenfreada. Arrependido, 
volta à casa paterna: “Pai, pe-
quei contra Deus e contra ti. 
Já não mereço ser chamado 
teu fi lho” (Lc, 15, 21). O Pai 
o acolhe e lhe oferece a me-
lhor túnica, sandália nos pés 
e anel no dedo. E o defende 
diante da irritação do irmão 
mais velho. 

No V Domingo da 
Quaresma (17 de março), os 
fariseus apresentam a Jesus 
uma mulher surpreendida 
em adultério. Eles a levavam 
para ser apedrejada, confor-
me mandava a Lei. Provoca-
dores, pedem seu parecer. 
Jesus se abaixa e escreve 

com o dedo no chão. Ante 
a insistência deles, Jesus 
afi rma: “Quem não tiver pe-
cado, atire a primeira pedra”. 
Como eles retiraram, Jesus 
diz à mulher: “Ninguém te 
condenou? Eu também não te 
condeno. Podes ir e de agora 
em diante, não peques mais” 
(Jo, 8, 1-11).

No Domingo de Ra-
mos (dia 24 de março), me-
ditamos a Paixão do Senhor, 
narrada por São Lucas. Um 
destaque: Crucifi cado, Jesus 
acolhe o pedido de um dos 
ladrões: “Jesus, lembra-te de 
mim, quando entrares no teu 
reinado”. Jesus lhe respon-
deu: “Em verdade, eu te digo, 
ainda hoje estarás comigo no 
paraíso” (Lc, 23, 42-43).

Na Quinta-feira San-
ta (dia 28 de março), Jesus 
celebra a Ceia com os dis-
cípulos. Lava-lhes os pés. E 
lhes diz: “Compreendeis o 
que acabo de fazer? Vós me 
chamais mestre e Senhor, e 
dizeis bem, porque eu o sou. 
Portanto, se eu, o Senhor 
e mestre, vos lavei os pés, 
também vós deveis lavar os 
pés uns dos outros. Dei-vos 
o exemplo, para que façais a 
mesma coisa que eu fi z” (Jo, 
13, 12-15). 

Na Sexta-feira Santa 
(dia 29 de março), medita-
mos, compungidos, a morte 
de Jesus na cruz, narrada 
por São João. Comove-nos 
especialmente a entrega de 
sua mãe, Maria, a João: “Este 
é teu fi lho” e “Esta é tua mãe”. 
E bebendo do vinagre que lhe 
ofereceram, disse: “Tudo está 
consumado”. Depois, incli-
nando a cabeça, entregou o 
espírito. No lugar onde Jesus 
foi crucifi cado havia um jar-
dim e, no jardim, um túmulo 
novo, onde ninguém havia 
sido sepultado. Por causa da 
preparação da Páscoa e como 
o túmulo estava perto, foi ali 
que colocaram Jesus” (Jo, 18, 
25-30; 41-42). 

A CRUZ DE CRISTO 
-  A imagem do Cristo cru-
cifi cado, morto na cruz,  nós 
podemos contemplar nas 
Igrejas, nas pinturas e peças 
artísticas, em todo o mundo. 
Retratam de forma impres-

sionante o Cristo Morto. Mais 
ainda.  Sua morte é celebrada 
religiosamente, em ritual li-
túrgico  na Sexta-feira Santa. 

É uma morte “celebrada” 
- é este o termo exato! -  não 
apenas como lembrança de 
um evento irreversível que 
fi cou indelével na memória 
dos fi éis seguidores de Jesus 
de Nazaré. Ela é uma morte 
redentora, porque faz parte 
do plano salvífi co de salva-
ção: “Jesus morreu pelos 
nossos pecados, segundo as 
Escrituras”. Ele nos resgatou: 
“Fostes resgatados da vida 
fútil que herdastes dos vossos 
pais, pelo sangue precioso de 
Cristo, como de um cordeiro 
sem defeitos e sem mancha” 
(1Pd, 1,18-20). 

Deus tem a iniciativa. 
Cristo se oferece ao Pai pelos 
nossos pecados. “O Pai me 
ama porque dou a minha 
vida” (Jo 14,31). Sua paixão 
redentora é a razão de ser 
de sua Encarnação: “Pai, 
salva-me desta hora. Mas foi 
precisamente para isto que 
eu vim” (Jo 12, 27). “Deixarei 
de beber o cálice que o Pai me 
deu?” (Jo 18, 11).

A RESSURREIÇÃO 
DO SENHOR - Na solene 
Vigília Pascal (sábado,dia 
30 de março), iniciamos 
com a Celebração da Luz:  a 
procissão de entrada se faz 
com o celebrante carregando 
o Círio Pascal, símbolo do 
Senhor Ressuscitado. Depois, 
há a meditação da Palavra de 
Deus, com várias leituras do 
Antigo e Novo Testamentos, 
que põem em evidência a 
ação salvadora de Deus, em 
especial a morte e a RESSUR-
REIÇÃO de Jesus. 

O Evangelho de Lucas 
nos apresenta as mulheres 
que vão ao seu sepulcro, 
bem de madrugada, levando 
perfumes para embalsamar 
o corpo de Jesus. Surpreen-
dentemente, encontraram 
o  túmulo aberto. Entraram. 
Dois anjos lhes dizem: “Por 
que estais procurando entre 
os mortos aquele que está 
vivo? Ele não está aqui. Res-
suscitou!” (Lc, 24, 1-12).

A RESSURREIÇAO 
DE JESUS é um evento 

histórico, transcendente. 
Superando todas as imagens 
de sua Paixão Redentora, 
aparece a imagem gloriosa 
de sua ressurreição. 

Pessoalmente, por exem-
plo, recebi do Papa Bento 
XVI a fi gura de um quadro 
representando Jesus Res-
suscitado. O quadro é de 
autoria de um pintor não tão 
conhecido (Tischbein Johann 
Heinbich, datada de 1763) e 
apresenta a “Ressurreição de 
Cristo”: Jesus sai luminoso 
do sepulcro, acompanhado 
por dois Anjos também ilu-
minados. Os soldados, diante 
desta luz inesperada e muito 
brilhante, cobrem as vistas 
com seus escudos e se voltam 
para trás porque não conse-
guem permanecer olhando. 
Seguram suas lanças como 
apoio para não cair. Ao lon-
ge, aparece o Gólgota com a 
Cruz em que Jesus foi morto, 
entre dois ladrões. Mais ao 
longe, no horizonte, apare-
cem os primeiros raios de 
um NOVO DIA, em todo seu 
esplendor. A Ressurreição de 
Jesus nos abre para um novo 
amanhecer!

Que o esplendor da Res-
surreição de Cristo ilumine 
nossas mentes e corações. 
Fortifique nossas vontades 
para querer o que Ele quis e 
amar o que Ele amou! Que os 
jovens, que carregam a Cruz, 
em peregrinação para a JMJ 
Rio 2013, se deixem envolver 
por esta luz que jamais se 
apaga! 

Que o esplendor da 
Ressurreição de Cristo 
ilumine nossas mentes 
e corações. Fortifique 
nossas vontades para 
querer o que Ele quis e 
amar o que Ele amou! 
Que os jovens, que car-
regam a Cruz, em pe-
regrinação para a JMJ 
Rio 2013, se deixem en-
volver por esta luz que 
jamais se apaga!
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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 Am-

paro - toda terça-feira às 20h30.
16. S. José Operário/Peruíbe - 

Toda terça-feira, 19h30
Quarta-feira
17. S. José Operário/Santos – 
19h30 (1ª 4ª-f)
18. Capela  Espírito Santo (Par. 
N.S. Fátima)/ Guarujá – 19h30
19. Capela N.S. Aparecida (Par. 
S. Judas Tadeu)/ Cubatão – 20h
20. N. Sra. Assunção - Santos - 
20h 
Quinta-feira
21 - Com. S. Judas Tadeu (Par. S. 
João Batista/Peruíbe) - 3ª 5ª-f - 
19h30.
22 - Par. S. Judas Tadeu - Santos 
- Após a missa das 20h (Toda 1ª 
quinta-feira do mês).
23. Aparecida/SV – 19h
24 - N. Sra. da Lapa - toda quinta 
às 20 horas.
25 - N. S. das Graças-SV - 2ª  quin-
ta feira - 20h.
Sexta-feira
26. S. Benedito/Stos – 19h
27. Santa Margarida Maria/ San-
tos – 20h
28. Par. São Tiago Apóstolo/ 
Santos – 20h
29. S. João Batista/Peruíbe - 20h  
(4ª 6ª-f).
30. Senhor dos Passos - Última 
sexta-feira - 20h.
31 - 2ª sexta-feira -  20h - S. Vi-
cente Mártir.
Domingo
32. N.S. Aparecida/SV – 17h (2º 
domingo)
33. Igreja Divino Espírito Santo 
(Paróquia S.  Tiago)/Santos – 20h
34- Par. Santa Teresinha - Ita-
nhaém - 19h

QUAL É A DÚVIDA?

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

A barca de Pedro 
não afunda!

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

MISSAS TV - MARÇO
2 - 19h - São Judas Tadeu - 
10 - 8h - Basílica do Embaré 
17 - 17h30 - Ig. Bom Pastor (Ana 

Costa) - Seminário S. José/Dom  
Jacyr Braido. 

23 - 19h - Igreja S. Expedito/ Jd. 
Palmeiras (Pe. Thomas)

31 - 8h - Santuário do Valongo 
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 Mt 21,33-43.45-46 02 Lc 15,1-3.11-32

Dom - 03 1ª Leitura - Ex 3,1-8a.13-15 2ª Leitura - 1Cor 10,1-6.10.12 Evangelho - Lc 13,1-9

04 Lc 4,24-30 05 Mt 18,21-35 06 Mt 5,17-19 07 Lc 11,14-23 08 Mc 12,28b-34 09 Lc 18,9-14

Dom - 10 1ª Leitura - Js 5,9a.10-12 2ª Leitura - 2Cor 5,17-21 Evangelho - Lc 15,1-3.11-32

11 Jo 4,43-54 12 Jo 5,1-16 13 Jo 5,17-30 14 Jo 5,31-47 15 Jo 7,1-2.10.25-30 16 Jo 7,40-53

Dom - 17 1ª Leitura - Is 43,16-21 2ª Leitura - Fl 3,8-14 Evangelho - Jo 8,1-11

18 Jo 8,1-11 19 Mt 1,16.18-21.24a 20 Jo 8,31-42 21 Jo 8,51-59 22 Jo 10,31-42 23 Jo 11,45-56

Dom - 24 1ª Leitura - Is 50,4-7 2ª Leitura - Fl 2,6-11 Evangelho - Lc 22,14-23,56

25 Jo 12,1-11 26 Jo 13,21-33.36-38 27  Mt 26,14-25 28 Lc 4,16-21 29 Jo 18,1-19,42 30 Mc 16,1-7

Dom - 31 1ª Leitura - At 10,34a.37-43 2ª Leitura - Cl 3,1-4 Evangelho - Jo 20,1-9
Fonte: Agenda Litúrgica 2013 - Apostolado Litúrgico e www.cnbb.org.br/liturgia

Liturgia
Março

Datas Importantes:
01 - Dia Intern. de Luta 
por um mundo sem bomba 
nuclear 
02 - John Wesley, pastor, 
iniciador da Igreja 
metododista
03 - 3º DOMINGO DA 
QUARESMA
04 - Casimiro - Servidor dos 
pobres
07 - Perpétua e Felicidade - 
leigas, mártires, África, sec 3
08 - Dia Internacional da 
mulher

10 - 4º DOMINGO DA 
QUARESMA
 - Massacre de 82 mil 
Tibetanos, 1952, Dia 
internacional de solidariedade 
com o povo Tibetano.
13 - Irmã Dulce, anjo bom da 
paz, Alemanha, 1874
17 - 5º DOMINGO DA 
QUARESMA
18 - Cirilo de Jerusalém, pai 
da Igreja, Jerusalém, séc 4
19 - José, esposo de Maria

21 - Dia mundial contra a 
discriminação racial. Dia 
mundia da Infância.
23 - Turíbio, defensor do povo 
indígena, Perú, séc 17.
24 - DOMINGO DE RAMOS
27 - Dia mundia da água
28 - Missa do crisma
À NOITE: Missa da Ceia - Início 
do Tríduo Pascal
29 - Sexta-feira Santa
30 - Sábadp Santo
31 - Domingo da Ressurreição

Terço
dos Homens

Confi ra a agenda do Terço 
dos Homens nas paróquias 

da Diocese de Santos

Revitalização dos Conselhos 
Diocesanos de Leigos

Diocese e UniSantos promovem palestra 
sobre tráfi co de Pessoas e megaeventos

Diante da renúncia 
do Papa Bento XVI ao 
ministério de Sucessor de 
Pedro, fato não inédito, 
porém não costumeiro, 
Lucas, de São José do Rio 
Preto, que nos lê pela in-
ternet, sente-se inseguro e 
com medo.

Quando Jesus disse 
a Pedro, ao confiar-lhe 
o governo da Igreja que 
estava nascendo, diante 
do medo e insegurança 
do mesmo, afirma: “As 
portas do inferno não pre-
valecerão contra ela” (Mt 
16,18. Continua, também, 
a promessa de Jesus: “ Eu 
estarei convosco todos os 
dias até o fim dos tem-
pos”( Mt 28,20).

Esta Palavra forte e 
segura, nunca interrom-
pida, nos faz continuar 
com coragem. 265 Papas 
sucederam a Pedro (é pre-
ciso que se saiba que um 
papa não é sucessor do 
outro, mas sucessor de 
Pedro). A linha do tempo 
não se interrompe e a 
Igreja continua. Numa 
linguagem fi gurada, que 
é bíblica, a Barca de Pedro 
não afunda. 

Passa por intempéries, 
muitas vezes verdadeiros 
tsunamis, mas quem a 
conduz é o Bom Pastor 
Jesus Cristo. Ele confi ou 
a homens, sujeitos a todo 
tipo de miséria e de peca-
do, o mandato de continu-
ar a evangelização. Enviou 
os Apóstolos, frágeis, me-
drosos e inseguros, para 
que levassem a Boa Nova 
a todo o mundo. 

Multidões, por fide-
lidade a este mandato, 
deram a vida. Já são mais 
de 40 milhões os católicos 
que foram martirizados, 
durante estes quase dois 
mil anos de Igreja. Tenta-
ram calar a voz da Igreja, 
mataram muitos Papas, a 
começar por Pedro, mas 
ela não se cala, pois é o 
Espírito Santo que fala e 
que motiva a todos. 

A cada cinco minutos 
um cristão é assassinado 
no mundo pelo simples 

A Comunidade Cató-
lica Pantokrator convida 
para os seguintes eventos:

YOUCAT – Grupo 
de Estudo para Jovens

“Estudai o catecismo! 
Este é o desejo do meu co-
ração! Estudai com paixão 
e perseverança!” (Papa 
Bento XVI).

Inicio: 19/2 às 19h30, 
com encontros quinze-
nais. O estudo começou 
em fevereiro, mas os en-
contros são quinzenais.   
Confi ra as datas:

19/2 – Apresentação 
do YouCat  - Prefácio e 
Introdução

5/3 - 279 a 285 - Feli-
cidade

19/3 - 286 a 290 - Li-
berdade

2/4 -  291 a 298 – Esco-
lha, paixões e consciência.

16/4 -  299 a 309 -  Vir-
tudes cardeais e teologais

30/4 - 310 a 311 -  Dons 
e frutos do Espírito Santo

14/5 - 312 a 320 - Pe-
cado

28/5 - Tema - (a de-
fi nir)

11/6 - Tema  - (a de-
fi nir)

25/6 - Tema  - (a de-

Uma das principais 
metas do Conselho Re-
gional dos Leigos do Sul 1 
(Estado de S. Paulo) para 
este ano é a revitalização 
dos Conselhos Diocesanos 
e a Formação de Conse-
lhos naquelas dioceses que 
ainda não o tem.

Tendo em vista esse 
trabalho estamos, com 
o apoio de D. Jacyr e de 
Pe. Francisco Greco, Co-
ordenador de Pastoral de 
nossa Diocese, enviando 
a todos os Párocos e Mo-
vimentos uma carta (veja 
a seguir), para que eles  
conheçam nosso trabalho 
e indiquem representantes 
para o Conselho, assim 
como divulguem a JEP que  
realizamos para os leigos 
da Diocese. 

Que todos se sintam 
convidados a participar 
da nossa programação. O 
Conselho de Leigos con-
templa também, como po-
dem ver pela carta, aqueles 
leigos que embora não 
participando de pastorais 
ou movimentos, vivem sua 
fé inseridos na sociedade. 

Contamos então com a 
presença se todos vocês!

***
Prezados Párocos
O Conselho Diocesano 

de Leigos (CODILEI) é um 
organismo de articulação, 
organização e represen-
tação dos cristãos leigos 
e leigas da Diocese de 
Santos, inseridos no Setor 
Leigos de seu Planejamen-
to Pastoral.

fato de ser cristão. E a 
Igreja não termina. 

Dizem que o número 
de católicos diminui a cada 
ano, mas, o engraçado, é 
que as Irmãs do Carmelo 
São José, de Santos,  nun-
ca fi zeram tantas partícu-
las (o pão que depois será 
Jesus na Eucaristia), como 
nos últimos tempos. Pode 
ter diminuído o número 
daqueles que não se dizem 
mais católicos, pois na 
realidade nunca o foram 
de fato. Foram batizados 
mas nunca assumiram seu 
Batismo. E virou moda di-
zer que não  se tem religião 
alguma. Tudo passa, mas 
o Senhor, em sua Igreja, 
nunca passará,

É um fato que a re-
núncia do papa não é um 
costume, embora esteja 
prevista em nosso Código 
de Direito Canônico (Cân. 
332,2). Pegou a todos de 
surpresa, mas é legítima, 
pois foi feita com plena e 
total liberdade. Foi um ato 
de coragem e de extrema 
humildade. O Papa é a 
pessoa mais conceituada 
e respeitada no mundo in-
teiro, embora seja também 
a mais criticada. As forças 
do mal, que existem e são  
mencionadas no Evange-
lho, não admitem que o 
Bem prevaleça.

Ainda neste mês de 
Março um Conclave será 
convocado. Os cardeais 
do mundo inteiro, que 
são os que elegem o Papa, 
irão para Roma. Lá, em 
clima de respeito mútuo 
e de muita oração, irão 
eleger o novo Papa. Será 
o Sucessor de Pedro para 
os tempos de agora. Os 
cardeais votam, mas é 
o Espírito Santo quem 
indica por meio deles. 
Bendito o que vem em 
nome do Senhor!

Portanto, não tenha-
mos medo! O próprio Je-
sus nos adverte sobre tem-
pos difíceis, mas assegura 
Sua presença até o fi m dos 
tempos!(Mt 28,20). E isto 
nos faz continuar! Católi-
cos para sempre!

A convite da Diocese 
de Santos em suas Pasto-
rais Sociais, do Forum da 
Cidadania e da Universi-
dade Católica de Santos, 
está sendo promovida na 
UNISANTOS, no dia 12 de 
março, Campus Dom Idí-
lio, às 19h30, Palestra da 
Dra. Dalila Eugenia Ma-
ranhão Dias Figueiredo, 
Presidente da ASBRAD 
- Associação Brasileira 
de Defesa da Mulher, da 
Infância e da Juventude -, 
com sede em Guarulhos. A 
palestrante possui extensa 
experiência sobre o tema 
do Tráfi co de Pessoas.

A atualidade do as-
sunto se deve não só à 
dolorosa experiência dos 
que lidam há 50 anos com 
a Pastoral da Mulher Mar-
ginalizada, nem apenas à 
concomitância com uma 
novela que vem abordan-
do esse tema. Adquire 
especial importância pela 
proximidade e pelo im-
pacto dos grandes eventos 
esportivos que acontece-
rão em nosso país, Copa 
das Confederações neste 
ano e a Copa Mundial no 
próximo ano. 

“O tráfi co de pessoas 
vem acontecendo há mui-
to tempo, sendo a terceira 
maior fonte de lucro fi-
nanceiro do mundo. Sua 
abrangência é imensa, 

É parte integrante dos 
Conselhos regionais de 
Leigos, os quais por sua 
vez integram o Conselho 
Nacional do Laicato do 
Brasil (CNLB).

É um organismo que 
busca integrar os leigos 
dos movimentos, das pas-
torais, daqueles que vi-
vem sua vida comunitária 
numa Paróquia ou Comu-
nidade, e dos que vivem 
sua fé crsitã inseridos nas 
atividades da sociedade.

O Conselho de Leigos 
trabalha sobre um tripé: 
Formação, Espiritualidade 
e Organização.

Dentro desses objeti-
vos, organiza mensalmen-
te a Jornada de estudos 
Pastorais (JEP) para os 
leigos, como um momen-
to de forte formação. Ela 
acontece no mesmo dia da 
JEP do Clero e Religiosos/
as, às 20h, no salão do 
Colégio Stella Maris, Av. 
Conselheiro Nebias, 771, 
em Santos.

Oferece também, anu-
almente, um dia de espi-
ritualidade, e a Semana 
Teológica para os leigos na 
Diocese.

Tendo em vista o expos-
to, solicitamos a divulgação 
em sua Paróquia dos JEPs 
dos leigos, assim como a in-
dicação de 2 representantes 
para integrarem o Conselho 
dos Leigos. Os nomes dos 
representantes deverão ser 
enviados ao Centro Pas-
toral, na Cúria Diocesana, 
aos cuidados da secretária 
Patrícia.

Agradecemos imensa-
mente sua valiosa colabo-
ração, enviamos nossas cor-
diais saudações em Cristo.

Atenciosamente,
Maria Helena Lam-

bert – Coordenadora Setor 
Leigos

Pe. Francisco José Gre-
co- Coordenador Diocesa-
no de Pastoral.

Dom Jacyr Francisco 
Braido- Bispo Diocesano.

Eventos da Comunidade Pantokrator

envolvendo não só a explo-
ração e o comércio sexual, 
mas também a venda de 
órgãos e as adoções ilegais 
em nível internacional. O 
tráfi co, antes de ser inter-
nacional, existe como rede 
interna, isto é, dentro do 
país, de estado para esta-
do, de cidade para cidade 
e até de bairro para bairro 
numa mesma cidade”, 
explica o psicólogo Milton 
Lacerda, da Coordenação 
da Pastoral a Mulher Mar-
ginalizada.

A fi nalidade do evento 
é conscientizar as pessoas 
sobre a existência dessas 
redes e despertá-las para 
a responsabilidade de uma 
ação esclarecida em vista 
de atitudes e medidas pre-
ventivas, principalmente 

diante dos megaeventos 
que se aproximam.

Serviço
Dia: 12 de março
Horário: 19h30
Tema: Tráfi co de Pes-

soas e Megaeventos
Palestrante: Dra. Da-

lila Eugenia Maranhão Dias 
Figueiredo,

Local: Campus D. Idílio 
- Av.  Conselheiro Nébias, 
300 - Vila Mathias - Santos.

Mais informações: 
lacerdapsi@uol.com.br

Acesse:
www.diocesede-
santos.com.br; 
facebook.com/

diocesedesantos

fi nir)

Grupo de Oração
Venham participar do 

Grupo de Oração Divina 
Providência em Santos. Os 
encontros acontecem to-
das segunda-feira a partir 
das 19h30.

Local: Comunidade 
Católica Pantokrator

Rua Xavier Pinheiro, 
208 - Vila Mathias

Próximo ao Colégio 
Gota de Leite (Avenida 
Conselheiro Nébias).

Contatos: (13) 3349-
1954 (a partir das 14h) 
- pantokrator.sts@pan-
tokrator.org.br

Acompanhe a programação da
Semana Santa na BS pelos sites:

www.diocesedesantos.com-
br; facebook.com/diocesedesan-

tos e Rádio Boa Nova 96,3FM
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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 março, os seguintes sacerdotes e diáconos:

ANO DA FÉ

Decreto da Cúria Diocesana de Santos para 
alcançar a Indulgência Plenária no Ano da Fé

O Institudo de Teologia 
para Leigos Beato Anchie-
ta, em Santos, retoma suas 
atividades letivas no dia 5 
de março, com a celebração 
da Santa Missa, presidida 
pr Dom jacyr Braido,Cs, e a 
entrega dos certifi cados para 
os alunos que concluíram o 
4º ano em 2012.

O Curso de Formação 
Teológico-Pastoral para lei-
gos 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 postulantes ao diaco-
nato permanente na Diocese.

Mais informações 3228-
8882, no Centro Pastoral.

Passam a fazer parte da 
Paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção e Santuário do 
Valongo – Santos/ SP o se-
guintes sacerdotes:

- Frei Alex César Ro-
drigues, OFM – Nasci-
do em Baurú/ SP, no dia 
29/03/1974 – Ord. Presbi-
teral: 04/02/2012 – Nome-
ado Vigário Paroquial em 
30/01/2013.

-  Frei  Rozântimo 
Antunes Costa, OFM – 
Nascido em Sorocaba/ SP, 
no dia 22/08/1959 – Ord. 
Presbiteral: 17/01/1987 – 
Nomeado Vigário Paroquial 
em 30/01/2013

 
01/02/2013: Frei Lino 

de Oliveira, OC – Nomea-
do Assessor Eclesiástico da 
Legião de Maria.

Novos sacerdotes na Diocese

DIOCESE DE SANTOS

DECRETO
Disposições para al-

cançar a Indulgência 
Plenária no Ano da Fé

O Santo Padre convidou-
nos, neste Ano da Fé de 
2012-2013, a olhar «o misté-
rio insondável da santidade 
entrelaçada com o pecado» a 
cultivar «uma sincera e con-
tínua obra de conversão para 
experimentar a misericórdia 
do Pai, que vem ao encontro 
de todos» (Porta Fidei, 13).

Para esta obra de conver-
são, é importante o dom das 
Indulgências que a Igreja, 
em virtude do poder que lhe 
foi conferido por Cristo, ofere-
ce a todos os que, em atitude 
de sincero arrependimento, 
cumprirem as disposições 
especiais para obtê-las.

Através da Penitenciaria 
Apostólica, em Decreto de 14 
de Setembro de 2012, o Papa 
Bento XVI concedeu que 
“poderão obter a Indulgência 
Plenária da pena temporal 
para os seus pecados con-
cedida pela misericórdia de 
Deus, aplicada em sufrágio 
das almas dos defuntos, to-
dos os fi éis sinceramente ar-
rependidos, confessando-se 
devidamente, comungando 
sacramentalmente, e que 
rezem segundo as intenções 
do Santo Padre”, ao longo do 
Ano da Fé (de 11 de Outubro 
de 2012 a 24 de Novembro 
de 2013).

Na Diocese de Santos, 
as disposições do referi-
do Decreto para alcançar 
a Indulgência Plenária 
aplicam-se da seguinte 
forma:

a) Cada vez que os fi éis 
participarem em pelo menos 
três momentos de pregações 

durante as Missões Sa-
gradas, ou então em pelo 
menos três lições sobre os 
Documentos do Concílio 
Vaticano II e sobre os 
Artigos do Catecismo da 
Igreja Católica, por exem-
plo nas Conferências durante 
a Quaresma, em qualquer 
igreja ou lugar idôneo;

b) Cada vez que vi-
sitarem em forma de 
peregrinação as seguintes 
Igrejas:

- Igreja Matriz de Nos-
sa Senhora do Rosário 
– Catedral (Regiões de 
Santos);

- Matriz de Nossa Se-
nhora de Fátima e Santo 
Amaro (Região Guarujá);

- Matriz de Nossa Se-
nhora da Lapa (Região 
Cubatão);

- Matriz de São Vi-
cente Mártir (Região São 
Vicente); 

- Matriz de Nossa Se-
nhora das Graças/PG 
(Região Litoral Centro) e 

Matriz de Sant’Ana /

Itanhaém (Região Litoral 
Sul), bem como os Santuá-
rios (N. Senhora do Monte 
Serrat/Santos e Santo An-
tonio do Valongo/Santos) e 
a Basílica (Santo Antonio 
do Embaré/Santos) presen-
tes no território Diocesano, 
e ali participarem nalguma 
função sagrada ou pelo me-
nos passarem um tempo 
conveniente de recolhimento 
com meditações piedosas, 
concluindo com a recitação 
do Pai-Nosso, a Profi ssão de 
Fé de qualquer forma legí-
tima, as invocações à Bem-
Aventurada Virgem Maria e, 
segundo o caso, aos Santos 
Apóstolos ou Padroeiros;

c) Na Vigília Pascal, 
no Pentecostes, na Sole-
nidade da Assunção da 
Virgem Santa Maria e na 
Solenidade de Cristo Rei, 
em qualquer lugar sagrado 
em que participarem na sole-
ne Celebração Eucarística ou 
na Liturgia das Horas, acres-
centando a Profi ssão de Fé 
de qualquer forma legítima;

d) Um dia livremente 
escolhido por cada fi el, du-
rante o Ano da fé, para a 
visita piedosa do batis-
tério ou outro lugar, onde 
receberam o sacramento do 
Batismo, e aí renovarem as 
promessas batismais. 

Os fiéis verdadeira-
mente arrependidos, que 
não puderem participar 
nas celebrações solenes 
por motivos graves (como 
as monjas, os idosos, os en-
fermos), obterão a Indul-
gência plenária nas mesmas 
condições se, unidos com 
o espírito e o pensamento 
a uma celebração jubilar, 
recitarem em casa ou onde 
o impedimento os detiver o 
Pai-Nosso, a Profi ssão de Fé 
de qualquer forma legítima e 
outras preces segundo as fi -
nalidades do Ano da fé, ofere-
cendo os seus sofrimentos ou 
as difi culdades da sua vida.

Para que o acesso ao 
sacramento da Penitência 
seja facilitado, peço aos sa-
cerdotes que nas igrejas, 
santuários e na Basílica, 
particularmente nos lugares 
designados para alcançar a 
Indulgência Plenária, este-
jam mais disponíveis para 
ouvir as confi ssões dos fi éis 
e dou-lhes as faculdades li-
mitadamente ao foro interno 
às quais se refere o cân. 508, 
§1 do CDC.

O presente Decreto 
tem validade unicamente 
para o Ano da fé, encer-
rando na festa de Cristo Rei 
em 24 de novembro de 2013. 
Não obstante qualquer dis-
posição contrária.

Santos, 22 de fevereiro 
de 2013.

Dom Jacyr Francisco 
Braido, CS, Bispo Dioce-
sano de Santos

Nascimento
1 1960 -  Pe. Adão Albi-

no Caetano, OCS
2 1947 - Pe. Antonio 

Alberto Finotti
8  1973 - Diác. Edson 

Aparecido da Silva
10  1958- Diác. Ernesto 

Bechelli
4 1927 - Pe. João Benito 

Godoy Carnevalli,CMF
11 1939 - Pe. Javier Ma-

teo Arana
13 1921 - Pe. Ugo 

Guarnieri,SDB
14 1947 -  Pe. Elcio Anto-

nio Ramos
14 1984 - Pe. Edson Feli-

pe Monteiro Gonzalez

17  1933- Diác. Emanuel 
Lanfredi

18 1967 -  Pe. Fernando 
Gross

22 1969 -  Pe. Ricardo de 
Barros Marques

29 1963 -  Pe. Valdeci 
João dos Santos

29 1974 -  Frei Alex César 
Rodrigues, OFM

24  1961- Diác. Reinaldo 
Flor de Souza

Ordenação
01 1958 -  Mons. Francis-

co das Dores Leite
01 1997 -  Pe. Jan Bacal, 

MIC
19 1994 -  Pe. Antonio 

Baldan Casal

CHANCELARIA

Início das aulas
no Beato Anchieta

FDS do Encontro 
Matrimonial

O Encontro Matrimonial 
Mundial oferece aos casais 
um presente incomparável:  
o FDS (Fim de Semana). Um 
dos objetivos do FDS é a re-
valorização do Sacramento. 
do Matrimônio. Durante o 
tempo no FDS os casais po-
derão aprofundar o diálogo, 
num ambiente que oferece 
privacidade e uma técnica 
de comunicação própria do 
nosso movimento.  

Proximo FDS será re-
alizado nos dias 15, 16 e 
17 de março, em Santos.

Mais informações com: 
Santos: Mário e Márcia - 
3225 4803/ 8827 5474;  João 
e Célia - 9761 1406. Cubatão 
- Ederaldo e Angélica/3361 
7866 (à noite); Sebastião e 
Creusa - 3361 5313. 

Guarujá:  Hélio e Lica 
- 3017 5506 - Silvio e Dil-
za - 3027 6641. SV:  Léo e 
Andréia - 3566 3877. PG: 
Nelson e Nina - 3472 3492. 
Peruíbe: Emmanuel e Beth - 
3455 4198. Itariri - Edson e 
Isabel - 3418 3031.

Nota de Falecimento - Alexandre Cordela
Faleceu no dia 3 de mar-

ço Alexandre Alves Corde-
la, ex-secretário do Centro 
Diocesano de Pastoral, aos 
37 anos. Alexandre estava 
internado no Hospital Frei 
Galvão, em Santos, com 
um quadro de insufi ciência 
renal. Veio a sofrer parada 
cardíaca e não se recuperou. 

Alexandre trabalhou 
no Centro de Pastoral de 
2000 a 2007, e foi um dos 
organizadores dos encon-
tros de formação de se-
cretários paroquiais. Ulti-
mamente era professor de 
Matemática e Química do 
Ensino Médio na Rede Pú-
blica.

No início do mês de Mar-
ço, a Dengue foi considera-
da como doença epidêmica 
na cidade de Santos após 
ultrapassar os 420 casos 
confirmados. Atenta a esta 
situação, a Prefeitura tem 
tomado medidas para ame-
nizar o problema, dentre elas 
o uso do geoprocessamento, 
meio eletrônico que permite 
detectar focos do mosquito 
transmissor. Essas ações 
porém, não terão efi cácia se a 
população não fi zer sua parte.

Neste sentindo, esteve em 
reunião com o Bispo Dioce-
sano, Dom Jacyr Francisco 
Braido, CSS, a Coordenadora 
da Vigilância em Saúde da 
Prefeitura de Santos, Ana 
Paula Viveiros Valeiras, pe-
dindo apoio da Diocese de 
Santos para os trabalhos de 
divulgação e orientação na 
prevenção da propagação do 
mosquito transmissor.

Dom Jacyr abriu o espa-
ço necessário para que os 
agentes da Prefeitura possam 
efetuar este trabalho pelas 
paróquias e outros órgãos da 

Diocese entra na luta contra a Dengue

Diocese, na distribuição de 
material de conscientização 
e a possibilidade de cam-
panhas e capacitação para 
a prevenção nas paróquias.

Enquanto os trabalhos 
são encaminhados, fi quemos 
atentos e vamos evitar o 
acúmulo de água parada e no 
caso de sintomas como febre, 
dor de cabeça e no corpo, dor 
nas articulações e nos olhos e 

vermelhidão na pele, procu-
rar imediatamente o médico 
para fazer o exame e iniciar o 
tratamento adequado.

Saiba mais:
Disque Dengue: 3225-

8680
Vigilância Epidemiológi-

ca: 3201-5647
Celular de Plantão: 9714-

1261

Dom Jacyr em reunião com membros da Equipe de Vigi-
lância Epidemiológica de Santos

Deborah Figueiredo

Acervo PD
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Neste início de ano, padres assumem novas paróquias...
No início de fevereiro, 

algumas paróquias da Dio-
cese de Santos começaram 
suas atividades pastorais 
com uma novidade: a missa 
de posse do novo pároco. 
Mas os padres já estavam 
em suas novas comunidades 
desde o dia 15 de janeiro.

A transferência de sacer-
dotes de uma paróquia para 
outra faz parte da dinâmica 
da vida comunitária e do es-
pírito missionário próprios 
da vida eclesial.

A Missa de Posse do 
novo pároco tem um ritual 
próprio, em que são apre-
sentados de modo visível o 
sentido e as características 
do ministério sacerdotal, 
o sacerdote renova as pro-
messas feitas no dia de sua 
ordenação diante de sua 
nova comunidade, e faz a 
profissão de fé e o juramen-
to de fidelidade. 

A celebração - presidida 
pelo bispo diocesano, ou 
por quem por ele delegado 
- começa com a leitura do 
decreto de nomeação do 
novo pároco, feita por um 
diácono. Em seguida, pode 
ser  feita a Profissão de 
Fé: “Conforme determina 
a disciplina da  Igreja, os 
fiéis chamados a exercer 
um cargo em nome da Igreja 
devem emitir a Profissão de 
Fé, segundo a fórmula apro-
vada pela Sé Apostólica. É 
isso que fará o  padre antes 
de iniciar seus trabalhos 
como Pároco” (Cerimonial 
dos Bispos).

Antes da leitura do Evan-
gelho, o presidente da cele-
bração entrega ao pároco o 
Livro dos Evangelhos, “uma 
vez que é seu dever anunciar 
a Palavra de Deus a todas as 
pessoas, sem distinção”. E 
é o pároco que faz a leitura 
do Evangelho do dia nessa 
ocasião.

Após a homilia, o sa-
cerdote será interrogado 
pelo presidente sobre sua 
disposição de cooperar com 
o Bispo,  ‘trabalhando em 
comunhão com ele e cuidan-
do com zelo da Paróquia que 
lhe está sendo entregue”. É 
quando profere também a 
renovação das Promessas 
Sacerdotais.

Um dos momentos mais 
marcantes da celebração 
é quando o novo pároco 
recebe diversos símbolos 
que explicitam à comuni-
dade as diversas tarefas e 
atribuições próprias do seu 
ministério. São eles:

Chaves da igreja - “O 
Pároco recebe as chaves 
da igreja para que tome 
consciência do cuidado que 
deverá Ter com este templo 
material, símbolo da Igreja 
viva que deverá edificar”. 

Chave do Sacrário - “A 
vida espiritual dos fi éis é ali-
mentada pela Eucaristia. Por 
isso o novo Pároco recebe a 
chave  do sacrário e o abre, fa-
zendo uma breve adoração.” 

Água e óleo - Instrumen-
tos para a administração do 
Sacramento do Batismo, “fa-
zendo das pessoas novos fi -
lhos de Deus, renascidos pela 
graça do  Espírito Santo”.  

Estola Roxa - “Uma das 
tarefas mais importantes 
do Pároco consiste em ad-
ministrar o Sacramento da 
Penitência; por meio desse 
sacramento realiza-se a re-
conciliação dos pecadores 
com Deus”. 

No início da Santa Missa 
o Pároco fez sua Profissão 
de Fé. Neste momento faz 
o Juramento de Fidelidade, 
manifestando sua plena 

comunhão com o Magisté-
rio da Igreja, do qual é o 
primeiro responsável por 
zelar, transmitir e defender.

Após o ‘ritual da tomada 
de posse’, a celebração se-
gue sua estrutura comum, 
de acordo com o tempo 
litúrgico vigente.

É comum também nessa 
celebração que as comu-
nidades, pastorais, movi-
mentos, associações que 
trabalham na paróquia se 
apresentem ao novo pároco, 
manifestando seu desejo de 
comunhão e de colaboração 
com a missão.

Em todas as comunida-
des  houve ainda uma dupla 
manifestação de agradeci-
mento: pelos párocos que 
estão deixando as comuni-
dades, e pelos párocos que 
estão chegando. Em todas 
as missas, havia sempre 
um grupo de leigos que foi 
‘entregar’ o ex-pároco à sua 
nova comunidade, como si-
nal de carinho e de gratidão 
pelo tempo de convivência. 
Em algumas, cerca de 15 
anos.

Dom Jacyr Braido agra-
deceu a cada sacerdote pela 
dedicação, empenho e pelo 
testemunho de comunhão 
e de fidelidade à missão de 
Jesus, e pediu aos leigos que 
sejam fiéis colaboradores 
dos seus párocos diante dos 
desafios que cada comuni-
dade tem diante de si.

Os sacerdotes que assu-
miram suas novas paróquias 
são: 

9 / 2  -  P e .  A l b i n o 
Schwengber tomou pos-
se como Pároco da Paró-
quia de Nossa Senhora 
Auxiliadora-São Vicen-
te. A posse foi dada por 
Pe. Elcio Antonio Ramos, 
Vigário Geral da Diocese 
de Santos.

10/2 - Pe. Francisco 
José Greco tomou posse 
como Pároco da Paróquia 
de São Benedito - San-
tos. A posse foi dada por 
Dom Jacyr Francisco Brai-
do, Bispo Diocesano.

1 0 / 0 2  -  P e .  J o ã o 
Chungath  tomou posse 
como Pároco da Paróquia de 
Nossa Senhora Aparecida – 
Santos. A posse foi dada por 
Pe. Elcio Antonio Ramos, 
Vigário Geral.

10/02 - Pe. Valdeci 
João dos Santos tomou  
posse como Pároco da Pa-
róquia de São Vicente 
Mártir–São Vicente. A 
posse foi dada por Dom Jacyr 
Francisco Braido, Bispo Dio-
cesano.

15/2/2013 - Pe. Fran-
cisco Pelonha Gonçalves 
Neto tomou posse como 
Pároco da Paróquia N. 
Sra. da Conceição/Ita-
nhaém. A posse foi dada 
por Pe. Elcio Antonio Ra-
mos, Vigário Geral.

 16/2/2013 - Pe. Mar-
co Antonio Rossi tomou  
posse como Pároco da Pa-
róquia de São João Ba-
tista – Peruíbe. A posse 
foi dada por Pe. Elcio An-
tonio Ramos, Vigário Geral.

17/02/2013 - Pe. Clau-
denil Moraes da Silva 
tomou posse como Pároco 
da Paróquia de São Paulo 
Apóstolo-Santos. A posse 
foi dada por Dom Jacyr Fran-
cisco Braido, Bispo Diocesano.

17/02/2013  - Pe. Car-
los de Miranda Alves 
tomou posse como Pároco 
da Paróquia de Nossa 
Senhora da Lapa- Cuba-
tão. A posse foi dada por 
Dom Jacyr Francisco Brai-
do, Bispo Diocesano.

Padre João Chungath

Padre Francisco José 
Greco

Monsenhor Joaquim 
Clementino Leite 

Nossa Senhora Aparecida  - Santos

São Benedito   - Santos

Nossa Senhora Auxiliadora - S. Vicente

Padre Albino Schwengber

10/2/2013 - Missa 
de Posse de Padre Fran-
cisco José Greco como 
pároco na Paróquia S. 
Benedito, em Santos. 

A missa foi presidida 
por Dom Jacyr Francis-
co Braido e contou com a 
presença de Monsenhor 
Joaquim Clementino 
Leite (ex-pároco), Diá-
cono João Batista Bueno 
e membros da Irmanda-
de de S. Benedito.

9/2 - Missa de posse 
de Pe. Albino Schwengber 
como pároco da Nossa 
Senhora Auxiliadora, no 
Parque das Bandeiras, 
em S. Vicente. A missa foi 
presidida por Pe. Elcio An-
tonio Ramos, vigário ge-
ral da Diocese de Santos, 
com a presença do padre 
João Gonçalo  (Peruíbe) e 
do diácono José Ernesto 
Lessa (Peruíbe).

10/2 - Missa de posse de 
Pe. John Ghungath, como 
pároco de N. Sra. Aparecida, 
em Santos. A missa foi pre-
sididapor Pe. Elcio Antonio 
Ramos, Vigário Geral da 
Diocese, com a presença do 
diácono João Batista Bueno, 
e grande número de paro-
quianos da N. S. Auxliadora 
que vieram ‘entregar’ Pe. 
Chungath a sua nova comu-
nidade.

Fotos Chico Surian
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São Vicente Mártir - S. Vicente

São João Batista  - Peruíbe

São Vicente Mártir - S. Vicente

Padre Valdeci João dos 
Santos

Padre Marco Antonio 
Rossi

Padre Francisco Pelonha 
Gonçalves Neto

São Paulo Apóstolo - Santos

Padre Claudenil Moraes 
da Silva

N. Sra. da Lapa - Cubatão

Padre Carlos de Miranda 
Alves

17/2/2013 - Missa de posse de 
Pe. Carlos de Miranda Alves como 
pároco na N. Sra. da Lapa, em 
Cubatão. A missa foi presidida por 
Dom Jacyr Francisco Braido,Cs, 
Bispo Diocesano de Santos, com 
a presença dos padres da Região 
Cubatão, Pe. Antonio Pereira Luz 
(Par. S. Francisco de Assis), Pe. 
Eniroque Ballerini (Par. S. Judas 
Tadeu/Jd. Casqueiro). 

17/2/2013 - Missa de posse 
de Pe. Claudenil Moraes como 
pároco na S. Paróquia São Paulo 
Apóstolo, em Santos. A Missa foi 
presidida por Dom Jacyr Fran-
cisco Braido,CS, Bispo Diocesa-
no de Santos, e controu ainda 
com a presença de Pe. Antonio 
Baldan Casal (Par. N. Sra. do 
Rosário de Pompéia/Santos).

16/2/2013 - Missa de posse 
de Pe. Marco Antonio Rossi 
como pároco na paróquia São 
João Batista, em Peruibe. Missa 
presidida por Pe. Elcio Antonio 
Ramos, Vigário Geral, da Dioce-
se de Santos, e contou também 
com a presença dos padres João 
Gonçalo, Francisco Pelonha, 
Danilo Teixeira,MPS, Mons. 
Décio Ravagnani (Campinas), 
e diácono José Ernesto Lessa.

10/2 - Missa de posse de Pe. Val-
deci João dos Santos como pároco da 
Matriz de S. Vicente. 

Missa presidida pelo bispo dioce-
sano Dom Jacyr Francisco Braido, 
com a presença do padre Alexander 
Marques (N. S. Perpétuo Socorro/
SV) e do diácono Vagner Argolo, da 
Matriz de S. Vicente.

15/2/2013 - Missa de 
posse de Pe. Francisco 
Pelonha Gonçalves Neto 
como Pároco da Paró-
quia N. Sra. da Concei-
ção/Itanhaém.  A posse 
foi dada por Pe. Elcio 
Antonio Ramos, Vigário 
Geral, com a presença de 
Pe. Albino (ex-pároco).

Fotos: Chico Surian
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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

Restaurante-escola recebe terceira 
turma  de jovens aprendizes

Oficinas de robótica educacional 
estão com inscrições abertas

Helenice de Queiroz Viza-
co – Coordenadora diocesana 
da CF.

Acreditar no poten-
cial juvenil!

A CF deste ano está volta-
da para juventude, tema que 
interessa a todos.

Grandes desafios são 
apresentados, provocando 
e convocando a sociedade a 
enxergar que mudanças são 
possíveis, tendo como atores 
os próprios jovens. Eles são 

As oficinas extracurri-
culares de robótica estão 
com inscrições abertas para 
alunos do 2º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. Não 
é preciso estudar no Liceu 
Santista para participar das 
aulas, cujas turmas são divi-
didas por faixa etária. Com 
vagas limitadas, as inscrições 
devem ser feitas na secreta-
ria da escola, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
Outras informações pelo 
telefone (13) 3205-1010 ou 
pelo e-mail liceusantista@
liceusantista.com.br .

A proposta pedagógica do 
Liceu Santista inclui a utiliza-
ção de instrumentos que pro-
piciem o desenvolvimento de 
habilidades e competências, 
prepararando os alunos para 
a vida e para a atual realida-
de profissional. A robótica 
é uma dessa ferramentas. 
Presente na grade curricular 
do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e como ofi cina 
extracurricular do 2º ao 9º 
ano, seu objetivo é tornar os 
estudantes protagonistas de 
sua aprendizagem.

Por meio dessa proposta, 
os alunos compartilham ati-
vidades dinâmicas, baseadas 
em situações-problema e que 
necessitam de planejamento 
e soluções criativas para se-
rem resolvidas. Trabalhando 
em equipe, discutindo pos-
sibilidades e planejando as 
ações, o grupo chega a um 
consenso e apresenta o pro-
tótipo do robô apto a realizar 
as sequências previamente 
solicitadas.

Aprendizagem 
cooperativa

As aulas de robótica são 
realizadas em laboratório 
específi co e utilizam material 
exclusivo da LEGO®. Os es-

tudantes têm a oportunidade 
de trabalhar com diferentes 
componentes, como sen-
sores, motores e engrena-
gens, adquirindo experiência 
em princípios tecnológicos, 
montagem de protótipos e 
programação de computa-
dores. Além disso, a robótica 
oferece outros benefícios que 
auxiliam no desenvolvimen-
to do raciocínio lógico, da 
capacidade de resolução de 
problemas, conceitos tec-
nológicos, aprendizagem 
cooperativa, criatividade e 
iniciativa, criação e gerencia-
mento de projetos e trabalho 
em equipe.

Celebração Pascal
Para cristãos de todo o 

mundo, a Páscoa é a maior e 

mais importante festa do ca-
lendário, pois ela representa 
a ressurreição de Cristo e a 
possibilidade de recomeços. 
Para comemorar data tão 
especial, o Liceu Santista 
convida toda a comunidade 
para assistir à Celebração 
Pascal, que acontece no 
sábado, 23 de março, às 10 
horas. 

Na ocasião, alunos da 
Educação Infantil aos En-
sinos Fundamental e Médio 
participam da encenação 
da Paixão de Cristo, num 
espetáculo de muita alegria 
e emoção. 

Também os ovos de cho-
colate e caixas de bom-
bons, arrecadados durante 
campanha com as famílias 
liceístas, serão entregues às 
instituições atendidas pelo 
Liceu Santista.

CF 2013: Igreja e Juventude
vulneráveis sociais e fontes 
de preocupações. 

Convido a todos a acolhê-
los no contexto de “mudanças 
de época”, propiciando cami-
nhos - na busca por conhecer, 
no entender, no viver, no 
sonhar e dando-lhes voz à luz 
do Evangelho. 

Assim, empreenderemos 
ações transformadoras que 
possam lançar perspectivas 
de soluções relativas à atual 
realidade de “Ser Jovem”.

Perante aos desafi os pro-
postos pela CF e compreen-
dendo os anseios dos jovens 
nos coloquemos a serviço, 
auxiliando-os da melhor ma-
neira para que o jovem en-
contre o seu sentido de vida.

Muitas vezes acaba des-
perdiçando seu potencial, 
precisa entender que “Ter” 
compromisso com “Ele” 
mesmo é o primeiro ponto 
e assim dirá seneramente: 
“Eis-me aqui, envia-me!”

A terceira turma de jo-
vens do restaurante-escola 
Estação Bistrô, idealizado 
em parceria pela Católica 
UniSantos, Prefeitura de 
Santos e Ministério do Tu-
rismo, está empolgada com 
as possibilidades que o mer-
cado de trabalho oferece. Os 
21 novos alunos iniciaram no 
programa de capacitação, no 
dia 15 de janeiro, e alguns já 
pensam no futuro profi ssio-
nal e nas oportunidades que 
possam surgir no próprio 
local, afi nal Kellyn Cugler do 
Nascimento, aluna da pri-
meira turma, é a funcionária 
recém-contratada do espaço.

Aos 18 anos, Kellyn conta 
que se empenhou ao máximo 
para conquistar um espaço 
no restaurante. Ajudante de 
cozinha, diz que aprendeu a 
cozinhar durante as aulas, 
graças ao trabalho em equipe 
que existe no local. Quer se-
guir carreira nesta área, por 
isso pretende fazer o curso de 
Gastronomia e continuar no 
Estação Bistrô. “Não consigo 
me ver longe. Aqui é mais 
do que um local de trabalho. 
Aqui está a minha família”.

Da nova turma, David dos 
Santos  Teixeira Henrique, 18 
anos, 1º ano do Ensino Médio, 
mora no Morro da Penha e tem 
o sonho de ser chef de cozinha. 
“Quando apareceu a oportu-
nidade, deixei o trabalho para 
fazer o curso. Estou gostando 
muito, quero fazer faculdade 
de Gastronomia”, diz.

Crislaine Fernanda da 
Silva, 16 anos, residente no 
Morro do São Bento, conta 
que está aprendendo muito, 
inclusive boas maneiras, rela-

Fotos Assessoria de Comunicação UniSantos

Restaurante Escola Estação Bistrô

Nova turma de alunos do restaurante-escola

Aluna recém-contratada, 
Kellyn Cugler do Nascimento

cionamento entre os colegas 
e atendimento ao público. 
Para Wellerson Santana San-
ches, 16 anos, morador na 
Vila Progresso, esta é a opor-
tunidade que ele esperava. 
“Estou aprendendo bastante, 
quero investir nesta área”.

Projeto - Primeiro res-
taurante-escola da região, o  
Estação Bistrô tem o objeti-
vo de capacitar jovens, dos 
17 aos 21 anos, cadastrados 
no Centro de Referência de 
Assistência Social. A Uni-
Santos, além de administrar 
o espaço, é responsável por 
aulas teóricas ministradas 
por professores dos cursos 
de Gastronomia e Nutrição. 

O restaurante-escola fun-

Com o objetivo de estimu-
lar a cidadania e integrar ca-
louros e veteranos em prol de 
uma ação solidária, a Católica 
UniSantos promove, até o 
dia 11 de março, campanha 
de arrecadação de produtos 
de higiene, fralda geriátrica 

ciona de terça-feira a sábado, 
das 12 às 15 horas, na Estação 
do Valongo (Largo Marques 
de Monte Alegre, s/nº), no 
Centro de Santos. 

Ação solidária na recepção aos alunos
e roupas para bebê.  Em 
parceria com o Fundo Social 
de Solidariedade de Santos, 
o material arrecadado será 
destinado a entidades sociais 
do município. 

As atléticas que partici-
parem vão somar pontos, de 

acordo com o produto doado, 
sendo que a equipe com o 
maior número ganhará um 
jogo de camisas de futebol. 

Mais informações 
pelo www.unisantos.br/
acaosolidaria. 

“Santos, 08 de fevereiro 
de 2013.

Prezado Irmão Diácono!
Conforme decidido em 

reunião da Equipe de For-
mação e Acompanhamento 
com os diáconos presentes 
no Retiro do Clero em Itaici 
(12/09/2012), as reuniões 
dos Diáconos Permanentes 
em 2013 fi caram marcadas 
para os dias: 

18/02 - 15/04 - 17/06 
- 09/07 (Retiro com espo-
sas) - 19/08 - 21/10 - 15/11 
(Confraternização). A 
data de 16/12 fi cou para ser 
confi rmada durante este ano.

As reuniões fi caram agen-

Comissão de Diáconos divulga calendário
dadas para a Paróquia de 
Jesus Crucifi cado das 20 às 
21h30 horas.

As esposas são convida-
das para a reunião junta-
mente com os diáconos ou 
em sala separada, conforme 
o assunto a ser tratado.

As justificativas de au-
sências deverão ser encami-
nhadas, por escrito ou email, 
para o Centro Pastoral, até 3 
dias úteis antes das reuniões. 
Em caso de impossibilidade 
de última hora, essa justifi ca-
tiva deverá ser encaminhada 
logo que possível, também 
por escrito ou email, para o 
Centro Pastoral para ciência 

da Equipe de Acompanha-
mento e posterior arqui-
vamento (centropastoral@
curiadesantos.com.br).

Sem mais, desejo sucesso 
em suas realizações pastorais, 
familiares e profi ssionais.

Equipe de Formação - 
Pe. Antonio Alberto Finotti, 
Pe. Caetano Rizzi, Pe. Carlos 
de Miranda Alves, Diácono 
José M.do Amaral Guerra.”

P.S.: No dia 18/2 foi re-
alizada a primeira reunião, 
quando foi escolhida a nova 
diretoria da Comissão de Di-
áconos, mas os nomes indi-
cados ainda serão aprovados 
por Dom Jacyr Braido.

Oficinas de Oração e Vida
 “Deus fala ao Homem 

através da leitura e medi-
tação da Palavra. O homem 
responde a Deus através 
da Oração. Sendo assim, é 
através da Palavra e da Ora-
ção que se estabelece uma 
relação íntima entre Deus e 
o homem”. 

As Ofi cinas de Oração 
e Vida querem levar as pes-
soas à essa relação intima 
com Deus, ensinando-as os 
diversos modos de praticar 
a Oração e da Leitura Oran-
te e assim  confrontá-la com 
sua vida. 

Através desta Palavra, o 

que o Senhor quer me dizer, 
o que me fala neste momen-
to tão difícil? E como posso 
responder? É o Divino e o 
humano caminhando.

 POR QUE PARTICI-
PAR DE UMA OFICINA 
DE ORAÇÃO E VIDA?

1º - Você quer relacio-
nar-se, intimamente, com 
o Pai?

2º - Você sabe como fa-
zer a meditação da Palavra 
para que possa entender o 
que Deus está lhe falando 
nesse momento da sua vida?

3º - Sabia que existem 
várias modalidades e ma-

neiras de orar, cada qual 
adequada e própria para o 
momento de vida ou esta-
do de espírito que você se 
encontra? 

Isso para que você possa 
falar (responder) a Deus.

Inscrição: Na secreta-
ria de sua paróquia.

Mais Informações:
B e t a :  3 2 3 3 . 9 4 8 2  / 

9705.3208 (Santos)
R i t a :  3 8 7 7 . 8 4 2 9 / 

8124.6023 (Santos)
Y v o n n e : 

3251.3350/9631.3991 (San-
tos)

R o s e l i :  3 2 9 9 7 5 7 2  / 
97631518 (São Vicente)

Nair: 35061250 (Itanha-
ém).

Grupo de Teatro precisa de atores
O grupo de teatro UVAS 

- Unidos Venceremos Agora 
e Sempre - da Comunidade 
N.  S. Rainha da Paz (Par. S. 
João Batista/Peruíbe) -, está 
ensaiando a peça “O Milagre 
do Calvário”, para ser apre-
sentada na Sexta-Feira da 
Paixão, na Praça da Matriz.

Para completar o elenco 
da peça, o grupo está preci-

sando de fi gurantes de todas 
as idades (senhores, jovens, 
moças, rapazes, senhoras). 

Quem quiser participar 
deste momento de evange-
lização, é só comparecer aos 
ensaios que acontecem todo 
domingo, às 17 horas, na co-
munidade.

Contatos com:  DIVINO: 
97227460/ ANA AQUINO: 

3455-9184. ANA PAULA: 
34532800.
SEMANA SANTA

24/3 - 8h – Bênção dos 
Ramos, Procissão e Missa 
na Com. N. S. Rainha da Paz

27 - 19h - Via-Sacra.
28 - 19h30- Missa do 

Lava-pés.
29 - 15h - Celebração da 

Paixão.
30 - 19h30 - Celebração 

da Vigília Pascal.

Não é preciso estudar no Liceu para participar das 
aulas, cujas turmas são divididas por faixa etária
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Seminário São JoséSeminário São José

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

Vaticano II e o Ano da Fé:  
início de uma nova  caminhada Retiro anual de seminaristas em Itaici

Seminário S. José

Entre os dias 04 e 08 de 
fevereiro, os seminaristas da 
Diocese de Santos participa-
ram de um retiro conduzido à 
luz da espiritualidade Inacia-
na (Santo Inácio de Loyola).

Itaici é um lugar onde 
qualquer espaço onde você 
esteja é convidativo a uma 
conversa com Deus, não 
somente dentro das nove ca-
pelas que a casa oferece, mas 
também encontrando Deus 
na natureza, contemplando 
a divina obra da criação onde 
Ele também se apresenta. 

Durante os quatro dias 
de retiro os seminaristas 
recebem dos Padres Jesuítas 
colocações que os auxiliam 
na oração e na experiência 
de seguir os exercícios es-
pirituais que foram criados 
por Santo Inácio de Loyola 
em 1522.

Esses exercícios espiritu-
ais nos ajudam a sentir mais 
profundamente a presença 
de Deus nas nossas orações, 
fazendo-as mais produti-
vas no sentido espiritual da 
palavra. O mais impactante 
nesses retiros é o silêncio 
proposto para que a paz e a 
harmonia sejam dominantes 

na casa juntamente com a 
presença de Pai.

 Os retiros espirituais para 
os seminaristas acontecem 
em Itaici anualmente para 
que eles possam levar duran-
te todo ano essa experiência 
de oração e encontro profun-

do com Deus. Para ajudar os 
seminaristas durante o ano a 
vivenciarem essa experiência 
profunda de oração e encon-
tro com Deus, se realizará 
uma vez ao mês nas quintas – 
feiras um retiro espiritual nas 
casas de formação (Filosofia 

em Santos e teologia em São 
Paulo) onde os formadores 
serão responsáveis pela ani-
mação do mesmo.

Colaboração – Thiago de 
Miranda Branco Neto, 1º ano 
de filosofia.

No dia 09 de fevereiro de 
2013, iniciaram-se os traba-
lhos pastorais dos semina-
ristas da Diocese de Santos. 
Abaixo estão os nomes dos 
seminaristas e suas respec-
tivas paróquias de pastoral:

Renan Fonseca e Cen-
si: Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário – Catedral;

José Antônio de Oli-
veira da Silva: Paróquia 
São Benedito – Santos;

Carlos Alberto Cour-
bassier Jr.: Paróquia Se-
nhor Bom Jesus – Guarujá;

Felipe Sardinha Bue-
no: Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida – São Vicente;

Luciano Barbosa de 
Sousa: Paróquia N. S. do Ro-
sário de Pompéia – Santos;

Tiago Ouriques: Pa-
róquia Sagrado Coração de 
Jesus – Santos;

Jair Cardoso da Sil-
va: Pastoral Vocacional 
Diocesana;

Roberto Cristovão 
Marçal Batista: Pastoral 
Vocacional Diocesana;

Hector Leão dos Santos: 
Paróquia Santa Margarida 
Maria – Santos;

Wilson José dos San-
tos: Paróquia Nossa Senhora 
da Lapa – Cubatão;

Ronaldo Gueiros Be-
zerra: Paróquia São João 
Batista – Santos;

Wagner Fernandes 
Santos: Pastoral Vocacional 
Diocesana;

Gabriel Pena dos San-
tos Souza: Paróquia São Pe-
dro Pescador – São Vicente;

Gleyson Quirino de 
Oliveira: Paróquia Beato 
José de Anchieta – São Vi-
cente;

Thiago de Miranda 
Branco Neto: Paróquia São 
Francisco de Assis - Cubatão.

Seminaristas e suas novas pastorais

Dos dias 21 a 25 de ja-
neiro de 2013, em Apareci-
da, padre Isac, vice-reitor 
do seminário, participou 
do encontro da OSIB (Or-
ganização de Seminário e 
Institutos do Brasil) com 
o tema: A diocesaneidade 
como fundamento da es-
piritualidade presbiteral, 
alicerçada no Bom Bastor e 
na caridade Pastoral. 

O encontro foi assesso-
rado pelo Mons. Esquerda 
Biffet, prof. Emérito da Gre-
goriana, e foi consultor da 
Congregação para o Clero. 

Mons. Esquerda  tra-
balhou a distinção entre a 
espiritualidade específica 
do presbítero diocesano e 

Encontro Nacional de Formadores
de Seminários e Institutos do Brasil

as diferentes espiritualidades, 
e ajudou a fortalecer a identi-
dade e a vivência espiritual na 
vida e na missão do presbítero 
diocesano. 

Com esta formação, cons-
truímos base para oferecer aos 
candidatos à vida sacerdotal, 
ao longo do seu projeto forma-
tivo, elementos que ajudarão 
a sua vida e missão, configu-
rando-o ao Cristo Bom Pastor, 
modelo e fundamento de toda 
espiritualidade. Outro aspecto 
é focar sua vida na Eucaristia, 
JESUS presente como fonte 
e ápice da espiritualidade do 
presbítero diocesano. 

Pe. Isac Carneiro - Vice-reitor 
do Seminário Diocesano S. 

José

Mons. Esquerda Biffet, prof. Emérito da Gregoriana e  
padre Isac, vice-reitor do seminário São José

Calendário do Serviço de Animação Vocacional
MARÇO
9 - Cine Vocacional
10 - Reunião do SAV/PV
16 e 17 - Semináiro em Família
O SAV - Serviço de Animação Vocacional é um or-

ganismo da Igreja Católica responsável no despertar, 
acompanhar e promover as diversas vocações na Igreja e 
na  sociedade.

Na Diocese de Santos, o SAV está sob a coordenação do 
Seminário Diocesano S. José.

Saiba mais: 3258-6868
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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

Catequese e Juventude

Sacramento da Penitência nos prepara para 
a celebração da Páscoa do Senhor Jesus

Estamos em plena 
Quaresma, tempo no qual 
somos convidados a olhar-
mos para além de nossas 
fraquezas e incoerências 
com a certeza que após a 
entrega total de Jesus na 
cruz, no primeiro dia da 
semana, vamos mais uma 
vez fazer a experiência do 
túmulo vazio, pois Aquele 
que Vive e quer que todos 
tenham Vida Plena, não 
está mais entre os mortos: 
Ressuscitou!

Tenho certeza que a 
proposta de reflexão da 
Campanha da Fraterni-
dade deste ano não está 
deixando as nossas Co-
munidades indiferentes 
ao tema da Juventude. É 
de grande importância 
podermos acreditar que 
também os jovens de hoje 
podem encontrar em Je-
sus Cristo a motivação 
principal de suas vidas, 
podem se inserir na Igreja 
como protagonistas que 
interagem com todos e 
nela têm condição de cres-
cer na fé e que podem viver 
e testemunhar um jeito 
justo e fraterno de viver 
em qualquer ambiente que 
venham a frequentar.

Mas para se chegar a 
essa realidade, sinal da ex-
periência da ressurreição, 
será necessário que nossas 
Comunidades estejam fa-
zendo uma séria reflexão, 
a partir do material da 
CF-2013 e enfrentando os 
muitos questionamentos 
e desafios que nele são 
levantados.

Um primeiro problema 
é a nova realidade desse 
mundo em mudança que 
deixa a maioria de nós per-
plexos, mas que é vivida 
com grande naturalidade 
por nossos adolescentes 
e jovens. Parece que en-
quanto fazemos a experi-
ência da cruz, achando que 
“este mundo de hoje não 
tem mais jeito”, que “está 
tudo perdido”, a juventu-
de tenta nos mostrar que 
um outro modo de viver é 
possível.

Diante desta realidade 
é possível se comportar de 
vários modos. Por exem-
plo, podemos ter atitudes 
de imobilismo, ficando 
parados em nosso canto, 
sem saber o que fazer, 
da mesma forma que os 
apóstolos ficaram, após a 
crucifixão e sepultamento 
de Jesus. Ou, podemos 
ainda, tentar fazer alguma 
coisa, mesmo sem saber 
bem o que, e utilizando as 
ferramentas que conhece-
mos, assim como fizeram 
aquelas mulheres que de 

madrugada, com seus per-
fumes, tentaram fazer as 
últimas homenagens a 
Jesus morto.

Chegou o primeiro dia 
da semana e a novidade 
do túmulo vazio provo-
ca profundas reflexões 
e novas atitudes: choca 
(ficaram sem saber o 
que estava acontecen-
do), questiona (“Por que 
vocês estão procurando 
entre os mortos aquele 
que está vivo? Ele não 
está aqui! Ressuscitou!”), 
mostra a inutilidade de 
nossas ultrapassadas fer-
ramentas (os perfumes 
para embalsamar não 
servem mais, por isso as 
mulheres voltaram do 
túmulo, e foram anunciar 
a todos o que viram) e 
nos desinstala de nos-
sos imobilismos (Pedro 
levantou-se, correu para 
o túmulo e fez a experiên-
cia da novidade).

Também a realidade 
juvenil do mundo de hoje 
está exigindo de nós pro-
fundas reflexões e atitudes 
novas. O próprio Texto 
Base da CF-2013 nos lem-
bra que é necessário fazer 
acontecer de verdade um 
eficaz processo de Inicia-
ção à Vida Cristã de nossos 
jovens e que seja assumido 
em parceria com os mais 
variados setores de cada 
Comunidade. Cabe a todos 
nós fazer acontecer a che-
gada desse “novo primeiro 
dia da semana”!

A Palavra de Deus pro-
voca conversão: convido 
você leitor a dedicar um 
tempo para ler o texto 
bíblico proposto para a Vi-
gília Pascal deste ano: Lc 
24,1-12. Leia com calma, 
preste atenção e respon-
da: Depois da experiência 
traumática da morte de 
Jesus, os apóstolos fica-
ram escondidos e as mu-
lheres foram até o túmulo; 
diante da realidade do 
mundo de hoje qual dessas 
atitudes eu normalmente 
assumo? Sei reconhecer 
quando minhas ferramen-
tas estão ultrapassadas? 
Onde procuro Jesus, num 
passado que já cumpriu 
a sua missão ou na no-
vidade da Vida que Ele 
nos propõe hoje? Além da 
juventude, não seria hora 
de questionar em nossa 
Igreja como deve ser vi-
vido o protagonismo das 
mulheres, destacado de 
forma tão evidente nes-
te trecho do Evangelho? 
O que você, catequista, 
tem ensinado aos seus 
catequizandos sobre esse 
assunto?

AGENDA
- Semana de Formação de Evangelizadores:
Tema: O Evangelizador e Jesus Cristo. Está sendo 
realizada na sua Paróquia. Informe-se!
Encontro de Formação de Catequistas: com 
4 horas de duração, será realizado pela Comissão 
Diocesana em cada cidade da Diocese em abril, maio 
ou junho.
Dia 13 de abril às 14h em Mongaguá.
Dia 20 de abril às 14h, em Praia Grande, na Capela 
São Judas, na Vila Guilhermina.
- Fique por dentro da CF-2013: acesse www.cf2013.
org.br 
- Mídias de nossa Comissão: visite e entre em contato!
Blog: www.abcdiocesedesantos.blogspot.com.br
Facebook: www.facebook.com/abcsantos
E-mail: abcdiocesedesantos@gmail.com

Dia N. Sra. dos Navegantes -3261-4076
23 Sab 16h Bênção dos Ramos
24 Dom 9h/18h Bênção dos Ramos
28 5ªf. 19h Celebração da Ceia do Senhor/Vigília

29 6ªf. 
10h Via Sacra fora da Igreja

15h Celebração da Paixão

30 Sab 19h Solene Vigília Pascal

31 Pás
coa 8h/18h Missas de Páscoa

Dia Sr. dos Passos e Sra. Das Dores- 3223-1366

24 Dom
8h30 Bênção dos Ramos e Missa
18h30/
20h

Missa

27 4ªf. 18h30 Missa/ Procissão dos Passos
28 5ªf. 19h30 Missa da Ceia do Senhor/Vigília Eucarística

29 6ªf. 
9h - 17h Adoração ao Santíssimo

18h Celebração da Paixão

30 Sab 19h Vigília Pascal 

31 Pás
coa

8h30/
18h30 /
20h

Missas de Páscoa

Dia Jesus Crucificado - 3223-2338
24 Dom

8h Procissão de Ramos e Missa
18h30 Missa

25 2ªf. 19h30 Grupo de Oração
26 3ªf. 18h30 Missa seguida de Via Sacra pelas ruas
27 4f. 19h Via Sacra e Celebração do Encontro
28 5ªf. 20h Missa de Lava-Pés/Vigília

29 6ªf. 
8h Vigília Eucarística

15h Celebração e encenação da Paixão de Cristo
19h Procissão do Senhor Morto (levar velas)

30 Sab 19h Vigília Pascal (levar velas)

31 Pás
coa 18h30 Missa de Páscoa

Dia N. Sra. Rosário - Catedral 
3224-1593 / 3232-4593

24 Dom 9h/18h
 Missa dos Ramos, seguida de procissão; 

10h-Missa na Igreja Santa Bakhita; 
16h - Missa no Santuário Monte Serrat

25 2ªf. 19h Santa Missa seguida de celebração pe-
nitencial

26 3ªf. 19h30 Via Sacra encenada - início nas escadarias 
do Monte Serrat (Levar velas)

27 4ªf. 18h30 Missa

28 5ªf. 
9h 

Missa da Unidade e dos Santos Óleos - Com 
Dom Jacyr Braido e todos os sacerdotes 
da Diocese

20h Missa da Ceia do Senhor

29 6ªf. 

8h Início da Adoração ao Santíssimo Sacra-
mento

15h Celebração da Paixão

19h
Procissão do Senhor Morto e encontro com 

Nossa Senhora das Dores na Casa João 
Paulo II (Levar velas)

30 Sab 19h Solene Vigília Pascal

31 Páscoa 9h/18h

Missa de Páscoa; 10h- Missana Igreja Santa 
Bakhita.

16h- Missa no Santuário Nossa Senhora do 
Mont Serrat

Dia Convento N. Sra. do Carmo - 3234-5566
24 Dom 18h Procissão do Senhor dos Passos
28 5ªf. 18h Celebração de Lava-Pés

29 6ªf. 15h Celebração da Santa Cruz 

30 Sab 18h Missa de Aleluia com Batizados 

31 Pás
coa 7h Procissão da Alvorada

Dia N. Sra. Aparecida-Santos- 3227-4100
24 Dom 7h e 9h Missa com benção dos Ramos. 18h- Missa 

com procissão

25 2ªf. 19h Via Sacra nas ruas - Saída R. Ana Pimen-
tel, esquina com Pedro Lessa

26 3ªf. 20h Terço Doloroso

27 4ªf. 18h30
Procissão do encontro. Mulheres: Praça 
da Imagem da Nossa Senhora. Homens – 
Igreja São Jorge Mártir

28 5ªf. 19h30  Missa da Ceia do Senhor/Vigília

29 6ªf. 

8h-14h Vigília Eucarística

9h Via sacra encenada- Saída da rua Antenor 
Bué, esquina com Av. Pedro Lessa

15h Celebração da Paixão do Senhor
19h30 Procissão do Senhor Morto

30 Sab 19h Solene Vigília Pascal

31 Dom
5h30 Missa da Aurora. Levar café, leite, bola-

chas, pães, bolos para a partilha.
9h Missa de Páscoa
18h Missas de Páscoa com procissão

Dia São Jorge Mártir - 3236-3528
24 Dom 18h Missa e bênção de Ramos
28 5ªf. 20h Missa da Ceia do Senhor

29 6ªf. 
15h Celebração da Paixão

19h Procissão do Senhor Morto
30 Sab 20h Missa da Vigília Pascal

31 Pás
coa 18h Missa de Páscoa

Dia Igreja Santa Edwiges-3234-8910
24 Dom 19h30 Missa de Ramos

28 5ªf. 19h30 Missa de Lava-Pés/Vigília Eucarística

29 6ªf. 
15h Celebração da Paixão

20h Via sacra
30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Pás
coa 19h30 Missa de Páscoa

Dia Sag. Coração  de Jesus-3236-8155
24 Dom

8h Missa e procissão (levar ramos)
17h/19h Missa e Benção dos Ramos

25 2ªf.
15h Via Sacra
16h Missa da Saúde

26 3ªf 19h Missa

27 4ªf 19h30 Via Sacra

28 5ªf. 20h Missa de Lava-Pés/Vigília Eucarística

29 6ªf. 
7h Vigília Eucarística

15h Celebração da Paixão
19h30 Encenação da Paixão de Cristo

30 Sab 20h Vigília Pascal. Levar velas

31 Pás
coa

8h/17h/
19h Missa de Páscoa

1/4 2ªf 16h Missa da Saúde/Páscoa dos enfermos 

Dia Rosário de Pompéia- 3251-7191

23 Sab
17h30 Missa de Ramos/ Procissão na Igreja 

Bom Pastor
19h Missa de Ramos/Procissão

24 Dom

8h/
10h/
12/
19h30

Missas de Ramos/Procissão

18h Missa de Ramos na Igreja Bom Pastor
28 5ªf. 19h Missa da Ceia do Senhor/Vigília Eucarística

29 6ªf. 

8h-
14h30 Vigília Eucarística

15h Celebração da Paixão do Senhor
18h Via-Sacra

19h Procissão do Senhor Morto (levar velas)
30 Sab 20h Vigilia Pascal (Pompéia e Bom Pastor)

31 Pás
coa

8h/
10h/
12h/
 19h30

Missas de Páscoa

18h Missa de Páscoa na Igreja Bom Pastor

Dia São Benedito- 3231-4071
28 5ªf. 20h Missa de Lava-pés

29 6ªf.
15h Celebração da Paixão
19h Procissão do Senhor Morto

30 Sab 19h30 Vigília Pascal
31 Páscoa 8h/19h30 Missas de Páscoa

Dia N. Sra do Carmo - 3261-2793
24 Dom 9h Bênção e Missa de ramos (levar ramos)

25 2ªf. 20h Celebração Comunitária do Sacramento da 
Reconciliação

26 3ªf. 16h Missa da Saúde
28 5ªf. 20h Missa de Lava-pés

29 6ªf. 

7h20 Vigília Eucarística

9h Celebração Comunitária do Sacramento da 
Reconciliação

15h Celebração da Paixão
20h Via Sacra pelas ruas ds bairro (levar velas)

30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Pás
coa

9h/
18h30 Missas de Páscoa

Dia São Tiago Apóstolo- 3296-1755
24 Dom 9h30/

18h
Procissão (saindo em frente ao Bandei-

rantes) e Missa na Matriz

24 4ªf. 19h30 Via Sacra saindo da Paróquia São Tiago 
Apóstolo

28 5ªf. 20h Missa de Lava-Pés/Vigília Eucarística

29 6ªf. 
8h-12h Vigília Eucarística

15h Celebração da Paixão/Procissão do 
Senhor Morto

30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Pás
coa 10h/ Missas de Páscoa

Santos

Celebração da Penitência às 19h30 e confissão às 20h

25/3 Catedral N. Sra. do Rosário

14/3 São Tiago/Saboó

18/3 N. Sra. da Assunção/S. Bento

15/3 Igreja Santa Edwiges (Canal 3); Igreja Bom 
Pastor (Gonzaga)

11/3 Sagrada Família/Jd. Castelo

14/3 N. Sra. dos Navegantes/Ponta da Praia

7/3 São João Batista/Nova Cintra; Jesus Crucifi-
cado/Jabaquara

18/3 Sagrado Coração de Jesus/Aparecida

19/3 S. Paulo Apóstolo/José Menino

20/3 N. Sra. Rosário de Pompéia/Pompéia

21/3 Santo Antonio do Embaré/Embaré

21/3 Santa Margarida Maria/Santa Maria

22/3 Senhor dos Passos/Vila Rica

25/3 N. Sra. do Carmo/Ponta da Praia

15/3 S. José Operário/Macuco

21/3 Coração de Maria/Vila Mathias

8/3 Santa Cruz/Vila Mathias

11/3 S. Benedito/Embaré

14/3- N. Sra. Aparecida/Aparecida

São Vicente

20/3 N. S. do Perpétuo Socorro (R. Branco)

21/3 N.S. Auxiliadora (Pq. das Bandeiras)

19/3 N. Senhora do Amparo (Pq. Bitarú)

15/3 S. Pedro Pescador (Itararé)

5/3 N. S. das Graças (Vila Valença)

13/3 N. S. Aparecida (Jóquei)

22/3 S. Vicente Mártir (Igreja Matriz)

14/3 Beato Anchieta (Humaitá)

Guarujá/Bertioga

13/3-  Santa Rosa/Santa Rosa

12/3 N.  S. de Fatima/Centro

11/3 N. S. das Graças/Vicente de Carvalho

14/3 S. J. Batista/Bertioga

15/3 Bom Jesus/Vila Zilda

Cubatão

8/3 Cap. N.S. Aparecida- Ilha Caraguatá

11/3 São Judas Tadeu/Jd. Casqueiro

Praia Grande

18/3 N. Sra. das Graças/Ocian

20/3 Santo Antonio/Boqueirão

18/3 S. Jorge Mártir/ Macuco

22/3 S. Judas Tadeu/Marapé

Convento Nossa Senhora do Carmo - 2ª a 6ª-feira - 
8h às 11h e das 13h às 17h

15/3 S. Francisco de Assis/Vila Nova

20/3 N.S. da Lapa/Centro

Mongaguá

22/3 N. Sra. Aparecida

Itanhaém - 19h

13/3 N. Sra. Conceição/Jd. Laranjeiras

22/3 N. Sra. Sion/Suarão

Peruíbe

 Igreja S. João Batista/Centro

20/3 Igreja S. José Operário/Caraguava

Celebrações da Semana Santa nas paróquias

Dia Santa Cruz-3232-9410 
23 Sab

16h/
18h30

Benção dos ramos

24 Dom

7h30
/9h30
/16h30/
18h30

Benção dos Ramos e Missa

28 5ªf. 18h30 Missa da Ceia do Senhor/Vigília

29 6ªf. 
9h Via Sacra Solene

15h Celebração da Paixão
30 Sab 18h30 Vigília Pascal

31
Pás
coa

7h30/
9h30/
16h30/
18h30

Missa de Páscoa

Dia S. Paulo Apóstolo- 3225-5073
23 Sab 17h Bênção dos ramos

24 Dom 8h30/
19h Bênção dos ramos

25 2ªf. 19h30
Noite do encontro Senhor dos 

Passos e Nossa Senhora 
das Dores

27 4ªf. 19h30 Procissão Luminosa
28 5f. 19h30 Missa da Ceia do Senhor

29 6ªf.

8h-12h Vigília Eucarística
15h Celebração da Paixão

18h30 Início da novena da Mise-
ricórdia

19h Procissão do Senhor Morto
30 Sab 19h Vigília Pascal

31 Páscoa 8h/19h Missa de Páscoa

Santos

Acompanhe as notícias do Conclave para a escolha do novo Papa pelos 
sites oficiais do Vaticano: www.news.va/pt; www.radiovaticana.org/; vaticna.
va e pelo Face da diocese de Santos: www.facebook.com/diocesedesantos
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Dia N. Sra. das Graças/S.V 3468-3615
24 Dom 8h Missa de Ramos
28 5ªf. 19h Celebração da Ceia do Senhor

29 6ªf. 
16h Celebração da Paixão

19h Via Sacra
20h Encenação da Paixão

30 Sab 19h Vigília Pascal

31 Pás
coa

8h/
18h30 Missas de Páscoa

Dia S. Vicente Mártir/SV- 3468-2658

24 Dom

7h30/
9h Missas com Bênção de Ramos

18h Concentração na Praça Bernardino de Campos 
para Benção dos Ramos, procissão e Missa

25 2ªf.

15h Grupo de Oração
18h Via Sacra
19h Missa
20h Encontro com as famílias

26 3ªf. 19h Missa/ Encontro com as famílias
27 4ªf. 19h Missa/ Encontro com as famílias
28 5ªf. 20h Missa/Vigília Eucarística até 24h

29 6ªf. 

7h Reinício da Vigília Eucaristica

15h Celebração da Paixão
18h Terço da Misericórdia 
18h30 Encenação da Paixão e procissão do Senhor Morto

30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Pás
coa

7h30/
9h/
18h

Missas de Páscoa

Dia Santa Rosa de Lima/Guarujá-3358-1920

24 Dom

7h30 Missa com Procissão saindo do Azilo
9h30 Missa com Procissão saindo do Colégio Lucimara

19h30 Missa com procissão saindo da Av. Michael c/ a 
rua Presidente Kennedy

28 5ªf. 19h30 Missa da Santa Ceia/Vigília

29 6ªf. 

15h Celebração da Paixão

18h Inicio da Novena da Misericórdia
18h30 Via Sacra encenada pelas ruas do bairro
20h Procissão do Senhor Morto

30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Pás
coa

5h Alvorada

5h30

Procissão Nossa Senhora da Gloria saindo da 
com.N.Sra. Aparecida 
Senhor Ressuscitado saindo da Comunidade 
São Jose 

6h Missa da Ressurreição
7h30 Café Comunitário
9h30/
19h30 Missa da Ressurreição

Dia Sto. Antonio do Embaré-3227-5977
23 Sab 20h Benção dos Ramos

24 Dom
8h/11h/
18h/
19h30

Bênção dos Ramos

26 3ªf. 19h30 Procissão do Encontro
27 4ªf. 19h30 Celebração da Penitência

28 5ªf. 
19h30 Missa de Lava-Pés
21h Vigília Eucarística

29 6ªf. 
7h-12h Vigília Eucarística

15h Celebração da Paixão
17h Via Sacra/Procissão do Senhor Morto

30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Pás
coa

9h/
11h/ 
19h30

Missas de Páscoa

Dia N. Sra. Assunção- 3235-1277
23 Sab 19h Celebração de Ramos

24 Dom 8h30/
18h Celebração de Ramos

27 4ªf. 19h Via Sacra no Mosteiro São Bento
28 5ªf. 20h Missa da Ceia do Senhor/Vigília

29 6ªf. 
15h Celebração da Piaxão com Encenação

18h Procissão do Senhor Morto
30 Sab 19h Vigília Pascal

31 Pás
coa 5h Procissão da Ressurreição e Celebração

Dia S. José Operário/Santos - 3234-3530
24 Dom 8h Bênção dos ramos e Missa

25 2ªf.

8h - 11h30/ 
14h-17h Confissões

18h
Via Sacra e Santa Missa. Procissão até a casa 
São José com imagem de Nossa Senhora 
das Dores.

26 3ªf.

8h - 11h30/ 
14h-17h Confissões

18h
Via Sacra e Santa Missa. Procissão até a casa 
São José com imagem de Nossa Senhora 
das Dores.

27 4ªf. 

8h - 11h30/ 
14h-17h Confissões

18h30 Procissão do encontro e em seguida Santa 
Missa

28 5ªf. 
18h30 Missa de Lava-Pés
21h-24h Vigília Eucarística

29 6ªf. 
8h-15h Vigília Eucarística
18h30 Procissão do Senhor Morto

30 Sab 18h30 Vigília Pascal

31 Pás
coa

8h Missa da Ressurreição
18h30 Missa com Procissão do Senho Ressuscitado

Dia Sta. Margarida Maria- 3203-2940
24 Dom 7h30 Missa de ramos
28 5ªf. 19h30 Missa de Lava-Pés/Vigília Eucaristica

29 6ªf. 

14h Encerramento daVigília eucarística

15h Celebração da Paixão

19h30 Procissão do Senhor Morto. Saida da Sagrada 
Família em direção a Sta. Margarida Maria

30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Pás
coa

7h30/
19h Missas Festivas de Páscoa

Dia Santo Antônio/PG- 3491-1337
24 Dom 8h/ 10h/ 

17h/ 19h Missas de Ramos

25 2ªf. 19h30 Celebração da Reconciliação

26 3ªf. 18h30 Procissão do encontro. Saídas:
Praça do Barquinho e Av. Paris, calçadão da praia

28 5ªf. 19h30 Missa de Lava-Pés/ Vigília

29 6ªf. 
15h Adoração da Cruz

18h Procissão do Senhor Morto
30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Pás
coa

8h/ 10h/
17h/ 19h Missas de Páscoa

Dia N. Sra das Graças/PG - 3494-5242
24 Dom 8h Missa campal e bênção dos ramos
28 5ªf. 19h Celebração da Ceia do Senhor/Vigília

29 6ªf. 
15h Celebração da Paixão

19h Via Sacra pelas ruas

30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Pás
coa

8h/
10h/
18h30

Missas de Páscoa

Dia N. Sra. Aparecida/S.V- 3464-7392
24 Dom 9h Missa e Benção dos Ramos (levar ramos)

18 Procissão e Missa dos Ramos
26 3ªf. 19h Via Sacra pelas Ruas

27 4ªf. 19h30
Procissão do Encontro Senhor dos Passos saindo 
da S. Pedro e S. Paulo Apóstolo,
 N. S. Das Dores saindo da comunidade Das Dores

28 5ªf. 20h Missa da Santa Ceia/Vigília Eucarística

29 6ªf. 
6h-12h Vigília Eucaristica

15h Celebração da Paixão
17h Procissão do Senhor Morto

30 Sab 19h Vigília Pascal

31 Pás
coa

9h/ Missas de Páscoa e Confraternização

18h Procissão do Senhor Ressuscitado/Missa e 
confraternização

Dia N. Sra. de Sion/Tanhaém- 3422-1216
 24 Dom 8h30 Benção e Missa de Ramos

19h Missa de Ramos

25 2ªf. 19h30 Procissão do encontro Senhor dos Passo e Senhora 
das Dores

27 4ªf. 19h30 Via Sacra
28 5ªf. 19h30 Missa da Ceia do Senhor

29 6ªf. 

8 h  - 
14h Vigília Eucarística

18h30 Missa da Paixão do Senhor

19h30 Procissão do Senhor Morto com apresentação teatral 
na praça

30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Pás
coa

5h Missa da Aurora/Café comunitário
9h/19h Missas de Páscoa

Dia S. Pedro Pescador/S.V - 3468-5371
23 Sab 17h Benção de Ramos e Santa Missa

24 Dom 8h/
18h Benção Ramos e Santa Missa

27 4ªf. 19h Via-Sacra
28 5ªf. 19h Missa do Lava-pés
29 6ªf. 15h  Celebração da Paixão
30 Sab 17h Vigília Pascal

31 Pás
coa

8h/
 18h Missas de Páscoa e confraternização

Dia N. S. Auxiliadora/S.V- 3566-2119

24 Dom
8h/
10h Missa de Ramos

19h Missa de ramos com procissão
27 4ªf. 19h Via Sacra na Praça Brasília
28 5ªf. 19 Missa da Ceia do Senhor

29 6ªf.
15h Celebração da Paixão
17h Procissão do Senhor Morto

30 Sab 19h Vigília Pascal

31 Pás
coa

8h/
10h/
19h

Missas de Páscoa

Dia São Judas Tadeu/Cubatão- 3363-5032

24 Dom

7h30/
9h30/
17h30

Benção dos Ramos-Ponto de encontro Praça São 
Judas Tadeu, nº 28-Jd.Casqueiro

8h/
10h Missa na Escola Pernambuco

18h Missa na Escola Pernambuco Casqueiro
25 2ªf. 20h Celebração Penitencial na Capela S. Pedro e S. Paulo

26 3ªf. 19h30 Reflexão do Terço Doloroso na Capela Jesus 
Ressuscitado

27 4ªf. 
19h Procissão do Encontro (saída nas proximidades)
19h30 Missa do Encontro na Capela Jesus Ressuscitado

28 5ªf. 
19h Missa vespertina da Ceia do Senhor, na Capela 

Jesus Ressuscitado
21h-24h Vigília Eucarística

29 6ªf. 

8h-15h Adoração ao Santíssimo

16h
Celebração da Paixão na Capela Jesus Ressuscitado/
Procissão e Via-Sacra-saída na Capela Jesus Res-
suscitado (levar velas)

30 Sab
8h Reflexão das Dores de N. Sra na Capela Jesus 

Ressuscitado
19h Vigília Pascal na Capela Jesus Ressuscitado

31 Pás
coa

5h Missa da Ressureição na Capela Jesus Ressuscitado
8h Missa da Ressurreição na Capela S. Pedro e S. Paulo
10h Missa da Ressureição na Capela Jesus Ressuscitado

Dia S. Francisco de Assis/Cubatão- 3361-2777

24 Dom

7h30 Bênção dos Ramos e procissão- Praça Frei Damião
10h/
17h/
19h

Missas 

25 2ªf. 20h Terço dos homens pelas ruas do bairro- levar velas

26 3ªf. 19h30 Primeira missa na Comunidade Bem-Aventurada 
Dulce dos Pobres – Sitio Novo

27 4ªf. 19h Celebração da Misericórdia

28 5ªf. 19h Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés/Vigília 
Eucarística

29 6ªf. 

7h Adoração ao Santíssimo

9h-13h 14ª manhã da solidariedade e almoço do Senhor 
Jesus

16h Celebração da Paixão seguida e procissão do 
Senhor Morto

30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Pás
coa

8h/
17h/
19h

Missas Solenes

Dia Coração de Maria - 3224-8302
24 Dom

9h Bênção dos ramos e procissão
17h/19h Missa

25 2ªf.
6h Via Sacra
19h Missa seguida do Terço dos Homens

26 3ªf.
6h Via Sacra

20h Celebração do Perdão e da Misericórdia

27 4ªf.
6h Via Sacra
19h Missa seguida de Via Sacra nas ruas

28 5ªf. 19h Missa de Lava-pés/Vigília Eucarística

29 6ªf.
8h-14h Vigília Eucarística
15h Celebração da Paixão
20h Procissão do Senhor Morto

30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Páscoa 9h/18h Missas de Páscoa

Dia N. Sra. Graças/Guarujá- 3352-1218
24 Dom 7h/9h

19h30 Missa de Ramos

28 5ªf. 19h30 Missa da Ceia do Senhor
29 6ªf. 15h Celebração da Paixão
30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Páscoa 7h/9h
19h30 Missas de Páscoa

Dia Sta. Teresinha/Itanhaém- 3426-3211
24 Dom 17h Missa com procissão saindo da Igreja de Nossa 

Senhora Aparecida.
28 5ªf. 20h Missa de Lava-Pés/ Vigília
29 6ªf. 15h Celebração da Paixão
30 Sab 20h Vigilia Pascal

31 Pás
coa

8h/
19h Missas de PáscoaDia Senhor Bom Jesus/Guarujá- 3355-1887

24 Dom 9h Procissão de ramos saindo do Semáforo na Rua 1
28 5ªf. 20h30 Missa da Ceia do Senhor
29 6ªf. 18h Celebração da Paixão do Senhor
30 Sab 21 Vigília Pascal

31 Páscoa 9h30/
19h Missas de Páscoa

Dia Perpétuo Socorro/S.V- 3576-0873
28 5ªf 20h30 Missa de Lava-pés

29 6ª
17h Celebração da Paixão
19h Encenação da Paixão do Senhor

30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Páscoa 8h/
19h Missas de Páscoa

Dia Reitoria N.Sra. Amparo/S.V- 3467-2848

24 Dom

9h/
17h Missa com Bênção dos Ramos

18h30
Bênção dos ramos com procissão- Praça 
do Cemitério Metropolitano à Rua Lima 
Machado, 563

28 5ªf 20h Missa de Lava-pés/ Vigília Eucarística

29 6ªf.
8h-12h Adoração ao Santíssimo/Atendiment de 

confissões

16h Celebração da Paixão/Via Sacra e Procissão 
d Senhor Morto

30 Sab

9h-12h/
15h30
- 18h

Atendimento de onfissões

20h Vigília Pascal

31 Páscoa
9h/
17h/
19h

Missas de Páscoa

Dia S.João Evangelista/S.V- 3462-4798
24 Dom 8h30 Missa de Ramos
28 5ªf. 19h Missa da Ceia do Senhor
29 6ªf. 19 Celebração da Paixão
30 Sab 20h Vigília Pascal
31 Páscoa 8h30 Missa de Páscoa

Dia Beato Anchieta/S.V- 3406-2396
24 Dom 19h Missa de Ramos
28 5ªf. 19h Missa de Lava-pés

29 6ªf.

8h-12h Adoração ao Santíssimo
15h Celebração da Paixão

19h Encenação da Paixão/Procissão do Senhor Morto

30 Sab 19h Vigília Pascal

31 Pás-
coa

10h Missa de Páscoa com as crianças
19h Missa Campal/encenação da Paixão e Ressurreição

Dia N.Sra.Lapa/Cubatão- 3361-1272

24 Dom
7h30 Concentração para procissão e bênção dos 

ramos na Praça Miguel da Guarda/ Missa

18h30 Concentração para procissão e bênção dos 
ramos na Praça dos Emancipadores/Missa

25 2ªf. 20h Terço meditado

26 3ªf. 19h Via-sacra pelas ruas da comunidade da Cota 
200. Concentração: pé de manga- rua 4.

27 4ªf. 19h

Procissão do encontro Senhor dos Passo e 
N. Sra. das Dores.
Homens: Praça Santos Dumont.
Mulheres: Praça Miguel da Guarda

28 5ªf. 20h Missa da ceia do Senhor/Vigília

29 6ªf.

8h-12h Vigília Eucarística
9h Via Sacra encenada
15h Celebração da Paixão

19h Procissão do Senhor Morto e Nossa Senhora 
das Dores

20h30 Encenação da Paixão de Cristo no CSU

30 Sab
9h Consolação de Nossa Senhora
20h Vigília Pascal

31 Páscoa 8h/19h Missas de Páscoa

Dia S.José Operário/Peruíbe- 34553239
24 Dom 9h Missa na Matriz de São José Operário-Procissão 

sairá da Com. Sto Expedito
28 5ªf. 19h Missa/ Vigília

29 6ªf.
15h Celebração da Paixão
19h30 Encenação da Paixão

30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Páscoa 19h Missa de Páscoa

Dia S.João Batista/Peruíbe- 3455-1491

24 Dom
8h Praça Redonda (Centro): Bênção dos Ramos, 

Procissão e Missa
19h Missa e bênção dos ramos

25 2ªf. 19h Missa do Perdão

26 3ªf. 19h Missa das Sete Dores de Maria e Procissão do 
Encontro

27 4ªf. 19h Via Sacra nas ruas

28 5ªf. 19h30 Missa de Lava-pés/ Adoração

29 6ªf.
7h Reinício da Adoração ao Santíssimo
15h Celebração da Paixão
20h Procissão do Senhor Morto

30 Sab 19h30 Vigília Pascal
31 Páscoa 8h/19h Missa de Páscoa

Dia S.João Batista/Bertioga- 3317-1838

24 Dom
7h/
18h/
19h30

Missa de ramos

28 5ªf. 20h Missa de lava-pés
29 6ªf. 18h Celebração da Paixão
30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Páscoa
7h/
18h/
19h30

Missas de Páscoa

Dia N.Sra.Conceição/Itanhaém- 3422-4029
24 Sab

10h Procissão e Missa de Ramos
19h Missa de Ramos

25 2ªf. 19h Celebração da Penitência

28 5ªf 19h Missa de Lava-pés/ Vigília Eucarística na Matriz 
de Sant’Ana

29 6ªf. 15h Celebração da Paixão e procissão na Matriz de 
Sant’Ana

30 Sab 19h Vigília Pascal
31 Páscoa 10h/19h Missas de Páscoa

Dia Sagrada Família- 3291-1515
24 Dom 7h Concentração para Benção dos Ramos(Praça 

Bruno Barbosa, 150) – Procissão e Missa.
25 2ªf. 19h Missa de Conclusão dos Encontros da CF/2013

26 3ªf. 19h

Procissão do Encontro: Nossa Senhora das 
Dores- Paróquia Santa Margarida Maria.
 Nosso Senhor dos Passos:Paróquia Sagrada 
Família/ Missa

27 4ªf. 19h Via Sacra encenada na Praça Dr. Bruno 
Barbosa/ Missa

28 5ªf. 19h30 Missa da Ceia do Senhor/ Vigília

29 6ªf.

6h-
14h Adoração ao Santíssimo

15h Celebração da Paixão

19h

Procissão do Senhor Morto e Nossa Senhora 
das Dores. Saída: Paróquia Sagrada Família 
em direção a Paróquia Santa Margarida 
Maria

30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Páscoa
7h Alvorada- procissão pelas ruas do bairro
8h Missa de Páscoa/ Café Comunitário
18h Missa de Páscoa

Dia Sto. Antônio do Valongo- 3219-1481
24 Dom 7h30 Concentração na Praça Mauá para procis-

são e Missa de Ramos
18h30 Missa de Ramos

28 5ªf. 19h30 Missa de Lava-pés

29 6ªf.
9h-11h Atendimento de confissões
15h Celebração da paixão

30 Sab 19h30 Vigília Pascal

31 Páscoa 8h/19h Missas de Páscoa

Dia N.Sra.Aparecida/Mongaguá- 3448-3358
28 5ªf. 19h Missa de Lava-pés/ Adoração

29 6f.
15h Liturgia da Paixão
19h Via Sacra pelas ruas

30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Páscoa
8h/
10h/
19h

Missas de Páscoa

Dia São J. Batista/Santos- 3258-6464
24 Dom 9h30/ 

18h Bênção de Ramos/Procissão e Missa

25 2ªf. 20h Grupo de Oração

27 4ªf. 19h

Procissão do Encontro- Concentração na Igreja 
do Senhor Bom Jesus (Vila Progresso) e na Capela 
Sant’Ana (Morro Santa Maria) - Em caso de chuva 
cada comunidade fará sua celebração específica)

28 5ªf. 20h Missa de Lava-pés/Adoração ao Santíssimo

29 6ªf. 15h Celerbação da Paixão/Procissão do Senhor Morto
30 Sab 20h Vigília Pascal

31 Pascoa 9h30/ 
18h30 Missas de Páscoa

Dia São Judas Tadeu/Santos- 3251-4116
24 Dom 7h30/9h/

18h Procissão e Missa de Ramos

28 5ªf. 19h Missa de Lava-pés/Vigília Eucarística

29 6ªf.
8h-15h Vigília Eucarística
15h Celebração da Paixão
19h Celebração da Paixão/Procissão

30 Sab 18h Vigília Pascal

31 Páscoa 7h30/9h/
18h Missas de Páscoa

Mongaguá

São Vicente

Guarujá

Cubatão

Santos

Peregrinação da Cruz da 
Juventude na Diocese

Praia Grande

Itanhaém

Peruíbe

Bertioga

Participe das celebrações
da Semana Santa

Part ic ipe 
das celebra-
ções da Se-
mana Santa 
e m  s u a  c o -
muniade.  É 
um momento 
privi legiado 
para celebrar 
publicamente 
nossa fé em 
Jesus que se 
entrega gene-
rosamente à 
morte. Mas a 
morte não é o 
fim: é a ‘passa-

gem’/Páscoa para a vida nova.
Acompanhe também a 

programação das paróquias 
nos sites: www.diocesedesan-
tos.com.br; facebook.com/
diocesedesantos; e Rádio Boa 
Nova 96,3FM.
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Dom Jacyr Braido ordena sacerdote em Praia Grande
Fotos Chico Surian

Pe. Afonso assume igreja 
Nossa S. Aparecida em PG

Acervo Par. N.S. das Graças/PG

Qualquer um que pergun-
tasse a idade de Frei Guilherme 
não deixava de exclamar: “Tudo 
isso?!” E era de causar espanto 
mesmo porque, a alegria, a 
disposição e a jovialidade não 
‘denunciavam’ seus 92 anos 
de vida. 92 anos bem vividos 
até o dia 31 e janeiro, quando 
veio a falecer em decorrência 
do agravamento de um quadro 
de anemia e desidratação. Frei 
Guilherme estava internado 
no Hospital Ana Costa desde o 
início de janeiro, mas já vinha 
desde agosto se submetendo a 
tratamento de câncer no estô-
mago e no fígado.

Na missa de Exéquias, pre-
sidida por Dom Jacyr Francis-
cos Braido,CS, Bispo diocesano 
de Santos, no dia primeiro de 
fevereiro, na Basílica de Santo 
Antonio do Embaré, em San-
tos (onde viveu por mais de 
30 anos), centenas de amigos 
foram dar o último adeus ao 
‘querido Frei Guilherme’, re-
confortados pelo testemunho 
da vida simples e dedicada aos 
pobres, como próprio do seu 
carisma Franciscano. Partici-
param também da celebração, 
religiosos da Congregação dos 
Frades Capuchinhos da Provín-
cia de S. Paulo, Padres Paulinos, 
Igreja Anglicana de Santos, sa-
cerdotes diocesanos, como sinal 
de sua capacidade de diálogo e 
de amizade com todos.

Frei Guilherme Sônego nas-
ceu em Limeira-SP, no dia 3 de 
julho de 1920, filho de Santo 

Comunidades celebram a Via-Sacra 
na caminhada para a Páscoa

Pe. Afonso de Souza, 
vigário paroquial na pa-
róquia S. João Batista, em 
Peruíbe, foi transferido 
em janeiro deste ano para 
Praia Grande, como vi-
gário na paróquia Nossa 
Senhora das Graças, no 
Ocian. 

Em virtude da grande 
quantidade de comunida-
des que a Paróquia possui 
(15 comunidades), Pe. 
Afonso ficará responsá-

vel pela Igreja de N. Sra. 
Aparecida, no Jardim Sa-
mambaia.

No dia 24 de feverei-
ro, Dom Jacyr Franciso 
Braido,CS, bispo Dioce-
sano de Santos, esteve na 
comunidade N. Sra. Apa-
recida, celebrando com Pe. 
Afonso e com os demais 
padres que lá trabalham: 
Pe. José Thomaz (paróco) 
e Pe. Ramiro dos Anjos 
(vigário paroquial).

Dom Jacyr Braido, Pe. Afonso e Pe. Thomas com os 
jovens da comunidadade N.S. Aparecida: união

Jovens de SV fazem mutirão 
para doação de sangue

Como gesto concreto da CF, jovens da paróquia N. 
S. das Graças, de São Vicente (Encontro de Jovens com 
Cristo - EJC) e Encontro de Adolescentes com Cristo - 
(EAC), realizaram um  mutirão para doação de sangue 
na Santa Casa de Santos, no dia 23 de fevereiro. 35 
pessoas comparecerem à Santa Casa, mas apenas 22 
puderam doar. Cada um doa em média 450 ml, totali-
zando 9,9 litros de sangue, que vai ajudar a salvar mui-
tas vidas. Parabéns pela bela e grandiosa iniciativa!!!

EJC/SV

Par. S. Tiago

Diocese se despede de Frei Guilherme Sônego,OFMCap

A comunidade católica 
da Praia Grande viveu um 
momento muito especial no 
mês de fevereiro: no dia 23, 
pelas mãos de Dom Jacyr 
Francisco Braido,CS, Bispo 
Diocesano de Santos, Frei 
Valter dos Santos recebeu 
o sacramento da Ordem,  
tornando-se presbítero na 
congregação dos Frades Me-
nores Missionários, FMM. 

A ordenação foi celebrada 
na paróquia Nossa Senhora 
das Graças, no Ocian, onde 
Frei Valter iniciou e viveu 
sua experiência paroquial: 
“Conheci ele menino ainda, 
foi coroinha e catequista. 
Era sempre muito atuante 
na comunidade”, lembra o 
pároco Pe. José Thomas.

Participaram da celebra-
ção cerca de 40 religiosos e 
seminaristas da Congrega-
ção, que vieram de Toledo, 
no Paraná, local do principal 
Seminário da Congrega-
ção. Os pais de Frei Valter, 
Francisco e M. Aparecida, 
que ainda moram na Praia 
Grande, irmãos e familiares; 
e o Coral Cristo Rei, de Tole-
do, que animou a música de 
toda a celebração.

O Ministro Geral, Frei 
Gabriel de Moura Lima, 
comenta: “Estamos viven-
do um momento especial 
para a Congregação, que é 
a celebração dos 40 anos 
de fundação. E a ordenação 
de Frei Valter é uma bên-
ção, um testemunho para 
todos aqueles que querem  
viver o projeto de Jesus na 
simplicidade, do jeito de S. 
Francisco. Que ele possa 
exercer seu ministério como 
um instrumento da paz, do 
bem, do amor de Deus”.

Dom Jacyr destacou a 
importância desta celebra-
ção no “Ano da Fé, em que a 
Igreja nos pede um encontro 
mais profundo com o Senhor 
Jesus. E aí está: Frei Valter 
que encontrou este Jesus 

e que decidiu viver sua vida 
com generosidade a serviço 
do Evangelho da Vida. Tam-
bém é motivo de alegria para 
nós, por estarmos vivendo a 
Campanha da Fraternidade 
voltada para a Juventude e 
ainda este ano a Jornada da 
Juventude que acontece em 
nosso país. Tomara que ou-
tros jovens também possam 
dizer como o profeta Isaías 
e Frei Valter: ‘Eis-me aqui, 
Senhor, envia-me!’”.

Religiosos da Congregação dos Frades Menores Mis-
sionários vieram de Toledo-PR

Pais e familiares de Frei Valter

Durante a Ladainha, a comunidade se une a toda a Igreja, pedindo a bênção para o ordenante

Sônego e Luiza Pegorare, numa 
família de 13 irmãos. Seu nome 
civil era Jiácomo Sônego. Aos 
doze anos, em 1932, Jiácomo  
entrou para o e Seminário São 
Fidélis, da Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos em Pi-
racicaba. Quando ingressou ao 
noviciado, em 1939, recebeu o 
nome pelo que passaria a ser 
chamado: Frei Guilherme.

No dia 8 de dezembro de 
1944, Frei Guilherme Sônego 
foi ordenado sacerdote. Foi o 
primeiro dos irmãos a seguir vo-
cação religiosa. Mais tarde, outro 

se tornaria padre Dominicano, 
uma irmã seria freira Marcelina 
e mais duas irmãs e um irmão 
fariam parte da Congregação dos 
Padres e Irmãos Paulinos.

Em 1981, chegou a Santos 
para trabalhar na Paróquia de 
Santo Antonio do Embaré, onde 
permaneceu até então. Desen-
volveu um longo trabalho com 
Ir. Maria Dolores junto às CEBs 
e de modo especial desde 1997, 
em S. Vicente, no Quarentená-
rio, onde ajudou na construção 
da Escola Municipal Raul Rocha 
do Amaral, da Escola Profissio-

nalizante Irmã Dolores, na cons-
trução da Igreja Nossa Senhora 
da Esperança, na implantação 
do restaurante Popular, sempre 
acompanhando a comunidade 
na luta por melhores condições 
de vida.

Alegria de viver e dedicação aos mais necessitados são o legado 
de Frei Guilherme na Diocese de Santos

Chico Surian

No dia 1 de março, a comu-
nidade da Paróquia S. Tiago, 
em Santos, celebrou mais um 
encontro da Via-Sacra, na ca-
minhada em preparação para 
Páscoa. Este  encontro contou 
com a presença especial dos 
coroinhas. “Meditamos sobre 
os passos de Jesus rumo à sua 
Paixão, Morte e Ressurreição. 
Esse é o mistério central de 
nossa fé. Por isso, a Igreja 
nos convida, na Eucaristia, 
a fazermos memorial desse 
evento da nossa salvação e, es-
pecialmente durante a Semana 

Santa, a rememorá-lo com fé e 
piedade”, lembra o pároco, Pe. 
Lucas Alves.

A Campanha da Frater-
nidade 2013 quer nos ajudar 
a valorizarmos os jovens não 
só como o futuro da Igreja e 
da sociedade, mas como o seu 
presente pleno de potenciali-
dade. Em cada via-sacra, va-
mos rezar pelos jovens e por 
nós, para que eles se abram ao 
amor salvador de Jesus e para 
que tenhamos consciência de 
sua importância e sejamos 
solidários em sua caminhada.




