
Jornal Mensal da Diocese de Santos - SPJornal Mensal da Diocese de Santos - SP
Maio - 2013 - Nº 141  - Ano 12Distribuição gratuita - www.diocesedesantos.com.br - www.facebook.com/diocesedesantos

DIOCESANA

2º Encontro 
Nacional da 
Pastoral 
Universitária 
prepara JMJ

Jovens se preparam para o encontro 
com o Papa Francisco no Rio de Janeiro
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QUAL A DÚVIDA

Com a participação de 
representantes de insti-
tuições católicas de ensino 
do Brasil, o II Encontro 
de Pastoral da Univer-
sidade, realizado no dia 
25 de abril, na Católica 
UniSantos, preparaou a 
participação para a Jorna-
da Mundial da Juventude 
(JMJ), que acontece em 
julho, no Rio de Janeiro. 
O evento foi promovido 
pela Associação Nacional 
de Educação Católica do 
Brasil (ANEC). 

Diácono Vagner 
é ordenado 
Presbítero

Dom Jacyr fala 
sobre o papel 
dos leigos

No dia 20 de abril de 2013, 
às 9h, Dom Jacyr Francisco 
Braido, bispo diocesano de 
Santos, ordenou presbítero 
o diácono Vagner de Sou-
za Argolo em celebração 
solene, na Paróquia São 
Francisco de Assis em 
Cubatão.

Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, Bispo Dioce-
sano de Santos, fala aos 
leigos durante a Jornada 
de Estudos Pastorais, 
no dia 25/4, no Colégio 
Stella Maris, em Santos. 
A JEP, sob a responsabi-
lidade do CODILEI, acon-
tece mensalmente, como 
encontro de formação e 
atualização dos leigos.

Dependência 
dos Pais

“Minha esposa é muito 
dependente da mãe. Vive 
mais na casa dela do que 
na nossa. Não faz nada 
sem consultar a mãe e isso 
deixa nossa vida comum 
uma verdadeira briga. 
Devo me separar?”

Pe. Caetano responde.

Entre as muitas iniciativas de preparação para o encontro dos jovens da Diocese de Santos com o Papa Francisco, no Rio de Janeiro, em julho, está 
a Peregrinação da réplica da Cruz da Jornada, que percorreu todas as paróquias, diversas comunidades da Diocese, Universidades, e que com o apoio e 
ajuda dos padres e pastorais, foi acompanhada de muita festa e celebração. Na foto, os jovens da Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Catedral) sobem os 
417 degraus do Monte Serrat, rezando a Via-Sacra dos Jovens proprosta pela Campanha da Fraternidade deste ano. Ao chegarem no Santuário de Nossa 
Senhora do Monte Serrat, foi celebrada uma missa presidida pelo pároco da Catedral, Padre José Myalil Paul.

30 de maio de 2013
Participe em sua comunidade

Confira programação na página 11

Casa João Paulo II, ação integral com 
crianças e idosos no Centro de Santos

A Paróquia da Catedral desenvolve há mais de trin-
ta anos um grande trabalho de promoção educacional 
e social através da Casa João Paulo II. Atualmente, 
a Casa atende mais de 150 crianças, de 6 a 13 anos, 
nos programas de reforço escolar, em convênio com a 
Secretaria Municipal de Educação, cerca de 90 idosas 
e 300 famílias.  

Mensagem do Papa Bento 
XVI para o Dia Mundial 
das Comunicações CNBB reúne-se em 

Aparecida para a 51ª 
Assembléia Geral

Chico Surian

CNBB

Chico Surian

Haverá missa no Embaré, no dia 
12 de maio, às 8h, para celebrar a 
data.
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Ir. Mary Embrayil inicia 
nova missão no Paraná

cnbbssul1

CCM prepara curso de formação missionária, com 
enfoque na Amazônia, para o mês de junho

Estão abertas as inscrições 
para o Curso de Formação Mis-
sionária, com enfoque na Ama-
zônia, que será promovido pelo 
Centro Cultural Missionário 
(CCM) em Brasília (DF) entre 
os dias 2 e 27 de junho. 

Os objetivos desse Curso 
são aprofundar as motiva-
ções pessoais, a própria com-
preensão da missão, a visão 
dos desafios missionários, 
os fundamentos bíblicos e 

teológicos; além de fornecer 
aos participantes referenciais 
teóricos e práticos para a 
ação missionária, recorrendo 
a vários tipos de mediações 
interdisciplinares.

O estudo é uma parceria 
do Centro de Animação e 
Estudos Missionários, Con-
ferência dos Religiosos do 
Brasil, Comissão Episcopal 
para Amazônia da CNBB, 
Instituto Superior de Filoso-

fia Berthier. O público alvo 
são missionárias e missioná-
rios prestes a serem envia-
dos à Amazônia, e também 
para agentes de pastoral 
que queiram se aprimorar 
nas temáticas relacionadas 
à missão, para amadurecer 
uma eventual decisão de 
elaborar caminhos e projetos 
junto à própria congregação 
ou diocese.

Realizado em regime de 

internato, o curso abordará 
nove dimensões da missão: 
humano-afetiva, bíblica, te-
ológica, geográfica, histórica, 
antropológica, socioambien-
tal, ecumênica e espiritual.

A todos os participantes 
será entregue no final do cur-
so um certificado de extensão 
universitária reconhecido 
pelo MEC. 

A inscrição é feita pelo 
site: www.ccm.org.br.

O responsável  pelas 
viagens internacionais do 
Papa, Alberto Gasbarri, 
confirmou nesta quarta-
feira,24 de abril, a visita 
do Santo Padre ao Santuá-
rio Nacional em Aparecida 
(SP). Gasbarri, acompanha-
do pelo Núncio Apostólico, 
Dom Giovanni D’ Aniello, 
e outros representantes da 
comitiva responsável pela 
visita do Pontífice ao Brasil, 
estiveram reunidos no San-
tuário Nacional para acer-
tar detalhes dos possíveis 
itinerários da passagem do 

Confirmada visita do Papa a Aparecida. 
Programa oficial será divulgado em maio

Papa Francisco ao santuário 
mariano.

Estavam presentes na 
reunião, entre outros, o Arce-
bispo de Aparecida, Cardeal 
Raymundo Damasceno Assis, 
o Bispo auxiliar, Dom Darci 
Nicioli, o Arcebispo do Rio 
de Janeiro e Presidente do 
Comitê Organizador Local da 
JMJ (COL), Dom Orani João 
Tempesta, e representantes 
das Forças Armadas e da 
Polícia Federal.

Em entrevista ao Portal 
A12, Dom Raymundo afir-
mou que Alberto Gasbarri “fi-

Rádio Vaticano/facebook

cou impressionado pelo que 
viu, uma vez que já conhece 
Aparecida”.

O Cardeal afirmou que o 
Santo Padre irá a Aparecida, 
mas ainda não há confirma-
ção da data e da programa-
ção: “Podemos confirmar 
que o Santo Padre virá a 
Aparecida. A divulgação ofi-
cial da visita do Santo Padre, 
tanto no Rio de Janeiro como 
em Aparecida, será feita em 
maio, quando teremos essa 
informação oficial”.

O Arcebispo de Apare-
cida falou também sobre 

a alegria que a visita do 
Pontífice despertará nos 
devotos da Mãe Aparecida: 
“Creio que os devotos da 
Mãe Aparecida, da Campa-
nha dos Devotos e todos os 
brasileiros estarão felizes 
com essa visita e acorrerão 
para Aparecida para acolher 
e receber o Santo Padre, 
o papa Francisco, que irá 
trazer sua palavra e sua 
bênção”.

O programa oficial da 
viagem do Papa ao Brasil será 
divulgado no dia 7 de maio

(cnbb.org.br)

Lu Corrêa

CNBB

Depois de oito anos de missão na Diocese de Santos, 
trabalhando nas atividades paroquiais da paróquia 
Nossa Senhora das Graças, em Praia Grande, Irmã 
Mary Alex Embrayil (Congregação Ursulinas de Ma-
ria Imaculada) segue para nova missão: foi designada 
para ser a Superiora Delegada da Missão Brasileira das 
Irmãs Ursulinas, passando a morar na Casa-Mãe, em 
Ponta Grossa, Paraná.

Ir. Mary, obrigada por sua dedicação e trabalho 
pastoral na Diocese de Santos durantes esses oito anos. 
Que Deus a conduza nessa nova jornada.

Funcionária da Cúria recebe
o sacramento da Crisma

Greyce Matos, 
nossa querida re-
cepcionista da Cúria 
Diocesana de Santos, 
recebeu o sacramento 
da Crisma no dia 28 
de abril pelas mãos de 
Dom Jacyr Braido.

A Missa do Crisma 
foi realizada na paró-
quia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, 
em São Vicente,  quan-
do também foram 
crismados mais de  de 
cincoenta jovens.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Guarujá

Na beatificação da Venerável 
Nhá Chica, no dia 4 de maio, em 
Baependi (MG), estarão presen-
tes o Prefeito da Congregação 
das Causas dos Santos, cardeal 
Angelo Amato, representante do 
Papa, e o presidente da CNBB, 
cardeal dom Raymundo Damas-
ceno Assis.

Entrevistado pela Rádio 
Vaticano, o cardeal fala sobre a 
futura beata: "É um grande pre-
sente que o Papa Francisco faz à 
Igreja no Brasil. O Santo Padre, 
primeiro papa latino-americano, 
conhece bem a bondade do povo 
brasileiro, seu espírito religioso, 
o amor por Jesus e seu Evange-
lho de vida e alegria, a devoção 

Cardeal Amato: “Nhá Chica, lição autêntica de vida cristã”
à Virgem Maria, o apego filial à 
Igreja, o amor pelo Papa, bispos 
e sacerdotes, o respeito pelos 
idosos, a disponibilidade de 
acolher a vida como um dom 
inestimável de Deus, a caridade 
para com os pobres, o seu senso 
de igualdade e fraternidade, e 
o respeito pela natureza. Esta 
riqueza de valores humanos e 
espirituais faz do Brasil uma 
terra abençoada por Deus e uma 
moradia digna de toda pessoa 
humana."

Francisca de Paula de Jesus, 
familiarmente conhecida como 
Nhá Chica, nasceu em 26 de 
abril de 1810, na cidade de San-
to Antônio do Rios das Mortes, 

distrito de São João Del Rey 
(MG). Era filha da escrava Izabel 
Maria, solteira. Tinha um irmão, 
Teotônio Pereira do Amaral, que 
se tornou muito rico. 

A futura beata herdou dele 
a herança que foi distribuída 
como esmola para os pobres e 
utilizada na construção de uma 
capela para a Imaculada. Deci-
dida a não se casar, Nhá Chica 
preferiu levar uma vida dedicada 
à caridade e oração, como sua 
mãe tinha lhe aconselhado antes 
de morrer. 

Não entrou no mosteiro, mas 
optou por fazer parte das mulhe-
res beatas, que consagravam a 
vida ao Senhor, permanecendo 

em suas casas e fazendo a carida-
de aos necessitados. Morreu em 
14 de junho de 1895 com fama 
de santidade.

(fonte: cnbb.org.br)

CNBB

Silvio Nunes
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“Redes sociais: portais de verdade e de fé; novos espaços de evangelização”
VOZ DO PASTOR

MINISTÉRIO EPÍSCOPAL

MENSAGEM DO PAPA 
BENTO XVI PARA O 47º 
DIA MUNDIAL DAS COMU-
NICAÇÕES SOCIAIS* - [12 
de Maio de 2013- Festa da 
Ascensão do Senhor] 

Amados irmãos e irmãs,
Encontrando-se próximo 

o Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais de 2013, 
desejo oferecer-vos algumas 
refl exões sobre uma realida-
de cada vez mais importante 
que diz respeito à maneira 
como as pessoas comunicam 
atualmente entre si; concre-
tamente quero deter-me a 
considerar o desenvolvimen-
to das redes sociais digitais 
que estão a contribuir para 
a aparição duma nova ágora, 
duma praça pública e aberta 
onde as pessoas partilham 
ideias, informações, opiniões 
e podem ainda ganhar vida 
novas relações e formas de 
comunidade. Estes espaços, 
quando bem e equilibrada-
mente valorizados, contri-
buem para favorecer formas 
de diálogo e debate que, se 
realizadas com respeito e 
cuidado pela privacidade, 
com responsabilidade e em-
penho pela verdade, podem 
reforçar os laços de unidade 
entre as pessoas e promover 
efi cazmente a harmonia da 
família humana. A troca de 
informações pode transfor-
mar-se numa verdadeira 
comunicação, os contactos 
podem amadurecer em ami-
zade, as conexões podem 
facilitar a comunhão. Se as 
redes sociais são chamadas 
a concretizar este grande po-
tencial, as pessoas que nelas 
participam devem esforçar-
se por serem autênticas, 
porque nestes espaços não 
se partilham apenas ideias e 
informações, mas em última 
instância a pessoa comunica-
se a si mesma.

O desenvolvimento das 
redes sociais requer dedica-
ção: as pessoas envolvem-se 
nelas para construir relações 
e encontrar amizade, bus-
car respostas para as suas 

questões, divertir-se, mas 
também para ser estimuladas 
intelectualmente e partilhar 
competências e conhecimen-
tos. Assim as redes sociais 
tornam-se cada vez mais 
parte do próprio tecido da 
sociedade enquanto unem 
as pessoas na base destas 
necessidades fundamentais. 
Por isso, as redes sociais são 
alimentadas por aspirações 
radicadas no coração do 
homem.

A cultura das redes sociais 
e as mudanças nas formas e 
estilos da comunicação colo-
cam sérios desafi os àqueles 
que querem falar de verdades 
e valores. Muitas vezes, como 
acontece também com outros 
meios de comunicação social, 
o signifi cado e a efi cácia das 
diferentes formas de expres-
são parecem determinados 
mais pela sua popularidade 
do que pela sua importância 
intrínseca e validade. E fre-
quentemente a popularidade 
está mais ligada com a cele-
bridade ou com estratégias 
de persuasão do que com a 
lógica da argumentação. Às 
vezes, a voz discreta da razão 
pode ser abafada pelo rumor 
de excessivas informações, e 
não consegue atrair a atenção 
que, ao contrário, é dada a 
quantos se expressam de 
forma mais persuasiva. Por 
conseguinte os meios de co-
municação social precisam 
do compromisso de todos 
aqueles que estão cientes do 
valor do diálogo, do deba-
te fundamentado, da argu-
mentação lógica; precisam 
de pessoas que procurem 
cultivar formas de discurso 
e expressão que façam apelo 
às aspirações mais nobres 
de quem está envolvido no 
processo de comunicação. 
Tal diálogo e debate podem 
florescer e crescer mesmo 
quando se conversa e toma a 
sério aqueles que têm ideias 
diferentes das nossas. «Cons-
tatada a diversidade cultural, 
é preciso fazer com que as 
pessoas não só aceitem a 

existência da cultura do ou-
tro, mas aspirem também a 
receber um enriquecimento 
da mesma e a dar-lhe aquilo 
que se possui de bem, de ver-
dade e de beleza» (Discurso 
no Encontro com o mundo da 
cultura, Belém, Lisboa, 12 de 
Maio de 2010).

O desafio, que as redes 
sociais têm de enfrentar, é o 
de serem verdadeiramente 
abrangentes: então benefi cia-
rão da plena participação dos 
fi éis que desejam partilhar 
a Mensagem de Jesus e os 
valores da dignidade humana 
que a sua doutrina promove. 
Na realidade, os fi éis dão-se 
conta cada vez mais de que, 
se a Boa Nova não for dada 
a conhecer também no am-
biente digital, poderá ficar 
fora do alcance da experiên-
cia de muitos que consideram 
importante este espaço exis-
tencial. O ambiente digital 
não é um mundo paralelo ou 
puramente virtual, mas faz 
parte da realidade quotidiana 
de muitas pessoas, especial-
mente dos mais jovens. As 
redes sociais são o fruto da 
interação humana, mas, por 
sua vez, dão formas novas às 
dinâmicas da comunicação 
que cria relações: por isso 
uma solícita compreensão 
por este ambiente é o pré-
requisito para uma presen-
ça significativa dentro do 
mesmo.

A capacidade de utilizar 
as novas linguagens requer-
se não tanto para estar em 
sintonia com os tempos, 
como sobretudo para permi-
tir que a riqueza infi nita do 
Evangelho encontre formas 
de expressão que sejam ca-
pazes de alcançar a mente e o 
coração de todos. No ambien-
te digital, a palavra escrita 
aparece muitas vezes acom-
panhada por imagens e sons. 
Uma comunicação eficaz, 
como as parábolas de Jesus, 
necessita do envolvimento 
da imaginação e da sensibi-
lidade afetiva daqueles que 
queremos convidar para um 

encontro com o mistério do 
amor de Deus. Aliás sabemos 
que a tradição cristã sempre 
foi rica de sinais e símbolos: 
penso, por exemplo, na cruz, 
nos ícones, nas imagens da 
Virgem Maria, no presépio, 
nos vitrais e nos quadros das 
igrejas. Uma parte consis-
tente do patrimônio artístico 
da humanidade foi realizado 
por artistas e músicos que 
procuraram exprimir as ver-
dades da fé.

A autenticidade dos fi éis, 
nas redes sociais, é posta em 
evidência pela partilha da 
fonte profunda da sua espe-
rança e da sua alegria: a fé em 
Deus, rico de misericórdia 
e amor, revelado em Jesus 
Cristo. Tal partilha consiste 
não apenas na expressão de 
fé explícita, mas também no 
testemunho, isto é, no modo 
como se comunicam «es-
colhas, preferências, juízos 
que sejam profundamente 
coerentes com o Evangelho, 
mesmo quando não se fala 
explicitamente dele» (Men-
sagem para o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais 
de 2011). Um modo particu-
larmente signifi cativo de dar 
testemunho é a vontade de se 
doar a si mesmo aos outros 
através da disponibilidade 
para se deixar envolver, pa-
cientemente e com respeito, 
nas suas questões e nas suas 
dúvidas, no caminho de bus-
ca da verdade e do sentido da 
existência humana.

Para aqueles que aco-
lheram de coração aberto 
o dom da fé, a resposta 
mais radical às questões 
do homem sobre o amor, 
a verdade e o sentido da 
vida – questões estas que 
não estão de modo algum 
ausentes das redes sociais 
– encontra-se na pessoa de 
Jesus Cristo. É natural que 
a pessoa que possui a fé 
deseje, com respeito e tac-
to, partilhá-la com aqueles 
que encontra no ambiente 
digital. Entretanto, se a 
nossa partilha do Evangelho 

é capaz de dar bons frutos, 
fá-lo em última análise pela 
força que a própria Palavra 
de Deus tem de tocar os 
corações, e não tanto por 
qualquer esforço nosso. A 
confiança no poder da acção 
de Deus deve ser sempre 
superior a toda e qualquer 
segurança que possamos 
colocar na utilização dos 
recursos humanos. Mesmo 
no ambiente digital, onde 
é fácil que se ergam vozes 
de tons demasiado acesos 
e conflituosos e onde, por 
vezes, há o risco de que o 
sensacionalismo prevaleça, 
somos chamados a um cui-
dadoso discernimento. A 
propósito, recordemo-nos 
de que Elias reconheceu a 
voz de Deus não no vento 
impetuoso e forte, nem no 
tremor de terra ou no fogo, 
mas no «murmúrio de uma 
brisa suave» (1 Rs 19, 11-12). 
Devemos confiar no fato de 
que os anseios fundamen-
tais que a pessoa humana 
tem de amar e ser amada, de 
encontrar um significado e 
verdade que o próprio Deus 
colocou no coração do ser 
humano, permanecem tam-
bém nos homens e mulheres 
do nosso tempo abertos, 
sempre e em todo o caso, 
para aquilo que o Beato 
Cardeal Newman chamava 
a «luz gentil» da fé.

As redes sociais, para além 
de instrumento de evangeli-
zação, podem ser um fator de 
desenvolvimento humano. Por 
exemplo, em alguns contextos 
geográfi cos e culturais onde os 
cristãos se sentem isolados, as 
redes sociais podem reforçar o 
sentido da sua unidade efetiva 
com a comunidade universal 
dos fiéis. As redes facilitam 
a partilha dos recursos espi-
rituais e litúrgicos, tornando 
as pessoas capazes de rezar 
com um revigorado sentido 
de proximidade àqueles que 
professam a sua fé. 

No ambiente digital, exis-
tem redes sociais que oferecem 
ao homem atual oportunida-

des de oração, meditação ou 
partilha da Palavra de Deus. 
Mas estas redes podem tam-
bém abrir as portas a outras 
dimensões da fé. Na realidade, 
muitas pessoas estão a desco-
brir – graças precisamente a 
um contacto inicial feito on 
line – a importância do en-
contro direto, de experiências 
de comunidade ou mesmo 
de peregrinação, que são ele-
mentos sempre importantes 
no caminho da fé. Procurando 
tornar o Evangelho presente 
no ambiente digital, podemos 
convidar as pessoas a viverem 
encontros de oração ou cele-
brações litúrgicas em lugares 
concretos como igrejas ou 
capelas...

Enquanto de coração vos 
abençoo a todos, peço ao 
Espírito de Deus que sempre 
vos acompanhe e ilumine 
para poderdes ser verdadei-
ramente arautos e testemu-
nhas do Evangelho. «Ide pelo 
mundo inteiro, proclamai o 
Evangelho a toda a criatura» 
(Mc 16, 15).

Vaticano, 24 de Janeiro 
– Festa de São Francisco de 
Sales – do ano 2013 - BENE-
DICTUS PP. XVI.

*A Mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações é 
sempre lançada no dia 24 de 
Janeiro. Nesta data o Papa 
era ainda Bento XVI.

(fonte: www.vatican.va)

MENSAGEM DO BISPO

MAIO 2013: MARIA, NOSSA MÃE NO ANO 
DA FÉ - “Eis aqui a serva do Senhor!”

D. Jacyr Francisco 
Braido,CS 

Bispo Diocesano 
de Santos

Estamos vivendo o ANO 
DA FÉ. A Secretaria da 
Santa Sé, encarregada para 
incentivar sua vivência, 
lembra que este "Ano da Fé 
é uma ocasião propícia para 
intensificar a celebração da 
fé na liturgia, particular-
mente na Eucaristia, que é 
a meta para a qual se enca-
minha a ação da Igreja e a 
fonte de onde promana toda 
a sua força" (Porta Fidei, 9).

Neste mês de maio, em 
clima de fé, vivemos o mês 
consagrado a Maria e todas 
as Mães. No dia 12 de maio, 
celebramos o Dia das Mães. 
É um dia muito especial no 
qual nos sentimos identifi-
cados com aquela mulher 
que nos concebeu em seu 
ventre, com a participação 
de nosso papai. A partir 
deste momento, seu amor 
para com o novo ser nela 
gerado  é completo e total. 
Seu corpo está plenamente 
disponível para que nova 
criatura vá crescendo e 
tomando a forma para a 
qual foi gerada, e receba a 

formação no amor e para 
o amor.

Falar de mãe é falar de 
amor, doação e entrega! 
Como é comovedor contem-
plar as mamães cuidando de 
suas crianças. Como é su-
blime vê-las absorvidas em 
sua tarefa de fazer crescer 
novo ser humano de forma 
humanizante! É confortante 
ver na família a presença do 
pai e da mãe zelando por 
suas criaturas. Isto nos dá 
a certeza de um futuro de 
paz e de realização para as 
novas gerações. Isto inspira 
a confiança de um futuro 
de paz para a humanidade, 
capaz de superar um mundo 
marcado pela desconfiança, 
competição, ódio e violên-
cia! Mãe é sinônimo de con-
fiança, fortaleza e coragem 
que nos abrem ao Amor. 

Neste mês de maio, temos 
a alegria de conhecer melhor 
e amar também aquela Mu-
lher que foi escolhida para ser 
a Mãe que deu à luz Jesus, o 
Filho do Pai Eterno enviado 
a nós para nos salvar. "Como 
na família humana, a Igreja-
família é gerada ao redor de 
uma mãe, que confere "alma" 
e ternura à convivência fa-
miliar. Maria, Mãe da Igreja, 
além de modelo e paradigma 
da humanidade, é artífi ce de 
comunhão. Um dos eventos 
fundamentais da Igreja, é 
quando o "sim" brotou de 
Maria" (DAp, 268).

Maria, no Evangelho e 
nos Atos dos Apóstolos nos é 
apresentada como a Escolhi-
da por Deus para uma missão 

singular e surpreendente. Ela 
vive sua vocação de surpresa 
em surpresa. Sua primeira 
"surpresa é quando recebe 
a visita do Anjo Gabriel: 
"Alegra-te, cheia de graça! 
O Senhor está contigo". Ela 
perturbou-se buscando o 
signifi cado desta saudação. 
O anjo explica e assegura-
lhe: "O Espírito do Senhor 
do Senhor descerá sobre 
ti", pois para Deus nada é 
impossível". E Maria disse: 
"Eis aqui a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a 
tua palavra" (Lc, 1ss.). E Ma-
ria se torna a Mãe de Jesus.

Vão se sucedendo as "sur-
presas" na sua vida: quando 
Jesus sai de Nazaré e inicia sua 
Missão. Maria O acompanha, 
discreta e silenciosamente: 
no anúncio do Reino de Deus, 
na escolha dos discípulos, no 
caminho para Jerusalém, na 
última ceia, na condenação à 
morte, na subida ao Gólgota, 
com Maria acompanhando-O 
e, enfi m, sua morte na Cruz. 
Maria estava ao pé da Cruz. 
Recebe o apóstolo João como 
fi lho: "Junto à cruz de Jesus, 
estavam de pé sua mãe... Je-
sus, ao ver sua mãe, e ao lado 
dela, o discípulo que ele ama-
va, disse à mãe: "Mulher, eis 
o teu fi lho!" Depois disse ao 
discípulo: "Eis a tua mãe!" A 
partir daquela hora, o discípu-
lo a acolheu"... (Jo 19, 25-27).

Mas a "Discípula" tem a 
maior surpresa ao ver seu 
Filho ressuscitado e orien-
tando a missão dos onze ao 
longo do Mar da Galiléia e 
em Jerusalém, no Monte 

das Oliveiras. Do alto do 
Monte ele se eleva aos Céus, 
enquanto dos discípulos 
permanecem boquiabertos a 
contemplar. Recebem então 
a ordem de se recolher no 
Cenáculo em oração: "Todos 
eles perseveravam na ora-
ção em comum, juntamente 
com algumas mulheres - en-
tre elas MARIA, MÃE DE 
JESUS" (At. 1,14).

E acontece o evento sin-
gular da vinda do Espírito 
Santo: "Quando chegou o 
dia de Pentecostes, os dis-
cípulos estavam todos reu-
nidos no mesmo lugar. De 
repente, veio do céu um ru-
ído como de um vento forte, 
que encheu toda a casa em 
que se encontravam. Então 
apareceram línguas como 
de fogo que se repartiram 
e pousaram sobre cada um 
deles. Todos ficaram cheios 
do Espírito Santo e come-
çaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito 
lhes concedia expressar-se" 
(At, 2, 1-4).

Vivendo o ANO DA FÉ, 
invocamos o Espírito Santo, 
sobretudo na Solenidade 
de Pentecostes, no dia 19 
de maio, e queremos rezar 
de modo particular pelos 
jovens que estão se prepa-
rando para a JORNADA 
MUNDIAL DA JUVENTU-
DE, RIO 2013. Maria, que 
acompanhou os Apóstolos 
em sua caminhada de Fé, 
nos acompanhe e anime em 
nossa fé. Queremos perseve-
rar em oração com MARIA 
A MÃE DE JESUS!

Dom Jacyr Braido: 18 anos 
de ordenação presbiteral

D o m  J a c y r 
F r a n c i s c o 
Braido,CS, Bis-
po Diocesano de 
Santos, celebrou 
no dia 30 de abril 
18 anos de orde-
nação episcopal. 
Pela manhã ce-
lebrou com sa-
cerdotes na Resi-
dência Sacerdotal, e, à tarde, 
dando expediente, recebeu os 
parabéns dos funcionários da 
Cúria Diocesana.

Dom Jacyr lembrou aos 
funcionários que quando 
recebeu a sua carta de no-
meação, ele estava rezando 
uma passagem da Carta aos 
Romanos, de onde veio a 
inspiração para o seu lema 
episcopal: “Alegres na Esper-
nça” (Rm 12,12).

Dom Jacyr Francisco 
Braido nasceu em Roca Sales, 
no dia 17 de abril de 1940, fi -
lho de Clemente João Braido 
e Celestina Vignatti Braido. 
Ingressou no Seminário São 
Carlos, dos Missionários de 
São Carlos (Scalabrinianos), 
em Guaporé/RS, em 1952, 
onde fez os primeiros estu-

dos e noviciado em 1958, e a 
primeira profi ssão religiosa 
em 1959. 

Cursou Filosofi a no Semi-
nário Maior João XXIII, em 
São Paulo/SP. Foi ordenado 
sacerdote em 22 de fevereiro 
de 1970 em Guaporé/RS. En-
tre 1986 e 1992, permaneceu 
em Roma como Conselheiro 
e Vigário Geral da Congrega-
ção dos Missionáros de São 
Carlos. Regressou ao Brasil 
em 1993 e em 22 de fevereiro 
de 1995 foi nomeado Bispo 
Coadjutor da Diocese de 
Santos-SP. Em 30 de abril 
de 1995 foi ordenado bispo 
em Serafina Corrêa-RS. E 
com a renúncia de Dom Da-
vid Picão, iniciou o governo 
diocesano no dia 26 de julho 
de 2000.

Pe. Thomas/Chico Surian
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Missas na TV 
Santa Cecília

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis/ Cuba-
tão – 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora (Par. 
S. Antonio)/Praia Grande – 20h
3. N.S. Aparecida/Santos – 20h 
(última 2ª-f)
4. Com. Santa Clara (Pro-Par. São 
Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu- Temporaria-
mente na Capela Jesus Ressucita-
do/ Cubatão – 20h
6. Sagrada Família/Santos - 20h 
7. Capela S. Antonio (Par. N.S. 
Fátima - Guarujá) - 19h30
8. Capela S. Judas (Par. N. S. das 
Graças - Guarujá) - 19h30 - 1ª 
2ª-f.
9. Par. N. Sra. Auxiliadora /São 
Vicente - 20h. 
10. Cap. S. Pedro e S. Paulo (Par. 
S. Judas Tadeu -Cubatão) - 20h.
11 - N. Sra. das Graças/Vicente 
de Carvalho - 2ª-f após a missa 
das 19h30
12 - N. Sra. do Rosário de Pompéia 
- 20h - 2ª segunda-feira.
Terça-feira
13. Cap. S. Antonio (Par. N.S. 
Graças/PG - 19h)
14. Matriz de S.Antônio/PG-20h.
15 - Reitoria de N. Sra. do 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

Dependência
dos pais

Todo domingo, às 10h, a Santa Cecília 
TV retransmite missas gravadas nas 
paróquias da Diocese. Veja a progra-
mação das missas de maio. Os horários 
abaixo referem-se ao horário da grava-
ção das missas nas paróquias:

4 - 16h - Igreja Santa Cruz -  Vila 
Mathias  - Santos

12 - 8h- Basílica do Embaré - 
Santos - Santos

18 - 19h - N. Sra. das Graças/
Ocian - Praia Grande.

24 - 18h30 - Paróquia Jesus 
Crucifi cado - Santos 

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

CODILEI - CONSELHO DIOCESANO DE LEIGOS

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

01 Jo 15,1-8 02 Jo 15,9-11 03 Jo 14,6-14 04 Jo 15,18-21

Dom - 05 1ª Leitura - At 15,1-2.22-29 2ª Leitura - Ap 21,10-14.22-23 Evangelho - Jo 14,23-29

06 Jo 15,26-16,4 07 Jo 16,5-11 08 Jo 16,12-15 09 Jo 16,16-20 10 Jo 16,20-23 11 Jo 16,23b-28

Dom - 12 1ª Leitura - At 1,1-11 2ª Leitura - Ef 1,17-23 Evangelho - Lc 24,46-53

13 Jo 16,29-33 14 Jo 15,9-17 15 Jo 17,11b-19 16 Jo 17,20-26 17 Jo 21,15-19 18 Jo 21,20-25

Dom - 19 1ª Leitura - At 2,1-11 2ª Leitura - 1Cor 12,3b-7.12-13 Evangelho - Jo 20,19-23

20 Mc 9,14-29 21 Mc 9,30-37 22 Mc 9,38-40 23 Mc 9,41-50 24 Mc 10,1-12 25 Mc 10,13-16

Dom - 26 1ª Leitura - Pr 8,22-31 2ª Leitura - Rm 5,1-5 Evangelho - Jo 16,12-15 

27 Mc 10,17-27 28 Mc 10,28-31 29 Mc 10,32-45 30 Lc 9,11-17 31 Lc 1,39-56
Fonte: Agenda Litúrgica 2013 - Apostolado Litúrgico e www.cnbb.org.br/liturgia

Liturgia
Maio

Datas Importantes:

01 - São José Operário
     - Dia internacional dos trabalhadores
02 - Atanásio, bispo e mestre - 
Alexandria, sé 4
03 - Felipe e Tiágo, apóstolos
05 - 6º DOMINGO da Páscoa
     -  Dia Nac. das Comunicações
10 - Josimo Moraes Tavares - mártir da 
terra, Maranhão, 1986
12 - DOMINGO da Ascensão
     - Semana de Oração

13 - Nossa Senhora de Fátima
14 - Matias - Apóstolo
19 - DOMINGO de Pentecostes
22 - Rita de Cássia - esposa e mãe 
lutadora, Itália, Sé 15.
26 - DOMINGO - Santíssima Trindade
     - Filipe Neri - servidor das crianças de 
rua, Itália, Séc. 16
30 - Corpus Christi
31 - Visitação de Maria a Isabel

Terço
dos Homens

Confi ra a agenda do Terço 
dos Homens nas paróquias 

da Diocese de Santos

Os leigos e a comunidade

Nosso leitor F., de São 
Paulo, que encontrou 
nosso Jornal no Tribu-
nal Eclesiástico, escreve: 
“Minha esposa é muito 
dependente da mãe. Vive 
mais na casa dela do que 
na nossa. Não faz nada 
sem consultar a mãe e isso 
deixa nossa vida comum 
uma verdadeira briga. 
Devo me separar?”

Quando Mateus des-
creve o casamento, nos 
fala claramente sobre o 
homem e a mulher que 
deixam sua casa para for-
mar uma nova família (Mt 
19,5). Esta “separação” 
na realidade é necessária 
para que o ser humano 
alcance sua maturidade 
emocional e possa se en-
gajar em novas relações, 
não apenas no casamento, 
mas também no trabalho, 
na Igreja, na vida social. 
Novas amizades são for-
madas, novos  modos de 
vida acontecem. É cla-
ro, nunca deixam suas 
origens, pois a família é 
transmitida de geração em 
geração, mas há um novo 
tipo de vida.

O “deixar os pais” é, 
antes de tudo, uma ne-
cessidade psicológica, que 
prepara também para o 
dia do “deixar” defini-
tivamente. É um passo 
importante no processo 
do amadurecimento emo-
cional da pessoa. Vemos 
isso na natureza, quando 
a mamãe “quase joga” o 
fi lhote do ninho para que 
aprenda a voar, a buscar 
alimentos, pois é a lei da 
vida.

Para podermos estar 
com alguém precisamos 
antes aprender a estarmos 
sós, testar a nossa capaci-
dade de  autonomia. Sem 
este amadurecimento não 
é possível assumirmos o 
nosso lugar no mundo.

O “deixar os pais” para 
constituir nova família 
é uma “perda” que traz 
um  grande ganho: a pos-
sibilidade da autonomia, 
através do processo de 
separação. Trata-se da 
possibilidade de se res-
ponsabilizar pelas pró-
prias escolhas. Lembro 
dos nossos almoços de 
família, no domingo, onde 
meus irmãos casados iam 
almoçar em casa.Almoçá-
vamos, vivíamos a graça 
de estar juntos e depois 
eles iam para casa con-

tinuar a vida deles. No 
outro domingo, enquanto 
tinham os pais, iam à casa 
de origem da esposa ou 
do marido. E tudo ia bem. 
Somente quando havia 
uma grave necessidade, 
buscavam ajuda em casa. 
Era um “poupar” os pais 
das dificuldades que vi-
viam e querer aprender 
a andar sozinhos, a “voar 
com as próprias asas”. E 
quis a Providência que os 
quatro “pais e mães” fos-
sem enterrados no mesmo 
jazigo...

Embora o nosso leitor 
fale em separação, o que 
não é o caso, é preciso 
saber se ambos estavam  
minimamente preparados 
a se responsabilizar pelo 
novo lar constituído. A 
dependência exagerada 
com os pais, ou com um 
deles, provoca obstáculos.
Um bom diálogo sério e 
“desarmado” tudo pode 
resolver.

Às vezes, acontece o 
contrário: não é somente 
a dificuldade dos filhos 
saírem de casa, mas dos 
pais separaram-se fi sica-
mente dos fi lhos. Muitos 
criam os filhos para si 
e esquecem que um dia 
haverá a separação defi -
nitiva. Aquele filho que 
fi ca não saberá caminhar, 
pois caminhava com os 
pés do pai ou da mãe. A 
tentação de manter o fi lho 
“próximo” demais pode 
resultar em sério prejuízo 
para o amadurecimento e 
a tomada de decisões no 
futuro e a sua adaptação 
saudável no mundo.

 Neste sentido, ser pais 
supõe uma boa dose de 
desprendimento. E casar, 
sair de casa, para cons-
tituir verdadeira família, 
não significa abandonar 
“os velhos” à própria sorte, 
mas ajudá-los a continuar 
como viviam antes do nas-
cimento dos fi lhos e redes-
cobrir o verdadeiro amor 
entre eles. Muitas vezes 
o amor do casal “esfria” 
por causa da preocupação 
exagerada com os fi lhos. 
Ambas as famílias, pais 
e fi lhos, devem aprender 
a conviver de uma forma 
desapegada. A velhice será 
feliz, os fi lhos e netos uma 
bênção e a graça de Deus 
nunca irá faltar. 

(Fonte: Santuário de 
Aparecida, n. 5640, pág. 
13).

Pelo CODILEI, Milton Pau-
lo de Lacerda

Quando há 46 anos um 
grupo de universitários se 
propôs viver em comuni-
dade porque haviam des-
coberto a beleza dessa ex-
periência, havia nos meios 
eclesiais um verdadeiro 
arrepio só de se pensar 
na palavra. Talvez porque 
floresciam na ocasião as 
Comunidades Eclesiais de 
Base, grupos de gente sim-
ples, geralmente muito po-
bre, desejosa de encontrar 
a solução dos problemas 
pessoais e sociais a partir 
da meditação do Evange-
lho. Temia-se que estivesse 
havendo entre eles uma 
infi ltração marxista, porque 
falavam da libertação da 
pobreza e da dignidade de 
todo ser humano. 

Mera confusão, que 
custou a ser superada. 
Hoje, a própria CNBB se 
reúne em Assembleia para 
tratar de propósito sobre 
como imprimir nas paró-
quias essa feição nova, de 
elas tornarem-se grandes 
comunidades de pequenas 
comunidades.

O risco bem previsível 
é que comecemos a colocar 
simplesmente um rótulo 
de “comunidade” em cima 
daquilo que já está aí. E 
com isso, novo risco, o de 
ficarmos satisfeitos, por-
que agora temos um novo 
nome. E tudo ficaria na 
mesma modorra de sem-
pre. Não se faz comunidade 
por decreto. Comunidade 
é fenômeno psicossocial. É 
fruto maduro do processo 
mais ou menos longo e 
paciente de crescimento de 
um grupo. É o 4º estágio de 
sua evolução.

As pessoas interessa-
das em progredir como 
grupo vivem inicialmente 
a experiência de simples 

Dom Jacyr Francisco Braido,CS, Bispo Diocesano 
de Santos, fala aos leigos durante a Jornada de Estu-
dos Pastorais, no dia 25/4, no Colégio Stella Maris, em 
Santos. A JEP, sob a responsabilidade do CODILEI, 
acontece mensalmente, como encontro de formação e 
atualização dos leigos.

REUNIÃO. Estão juntas 
sem se conhecerem bem, 
quase só porque coinci-
dem num mesmo objetivo, 
como por exemplo, o de 
assistirem a um fi lme no 
cinema. Ou o de pegarem 
o mesmo ônibus fretado 
porque desejam chegar a 
um mesmo destino de tra-
balho ou de faculdade. Ou 
ainda o de frequentarem 
um Curso de seu interes-
se. Aos poucos, porque 
diariamente se encontram, 
começam a conhecer-se e a 
descobrir afi nidades, dan-
do início sem perceberem 
a um segundo estágio, o de 
um GRUPO DE AMIZA-
DE. Isso também leva mais 
ou menos tempo (ninguém 
ama o que não conhece).

Um terceiro estágio se-
gue-se naturalmente, quan-
do cada membro do grupo 
vai se permitindo desen-
volver iniciativas, para as 
quais entusiasma e convida 
os companheiros. Com isso 
vai cada um desenvolvendo 
simultaneamente a capaci-
dade de liderança. É longo 

caminho, cheio de altos e bai-
xos, sujeito a perplexidades 
e até a desânimos. É tempo 
em que se tempera o caráter 
e se fortalece a convicção de 
se estar no caminho certo. É 
tempo de prova para a fi de-
lidade e a constância no bem 
que se procura. Só depois, 
vai surgindo o elemento 
essencial do quarto estágio, 
ou seja, a descoberta de um 
Ideal empolgante, que toma 
conta do coração de todos 
e os arrasta numa única 
direção. 

Começa então - e só 
então - a existir a COMU-
NIDADE PSICOLÓGICA. 
Comunidade não se faz por 
decreto, mais uma vez. É 
processo orgânico de matu-
ração. A Igreja toda, como 
organismo vivo, Corpo de 
Cristo, é chamada a cres-
cer “à medida da estatura 
da plenitude de Cristo” (Ef 
4,13). Será comunidade de 
verdade na medida em que 
todos os batizados, todo o 
Povo de Deus, clero e leigos, 
se deixarem formar nessa 
escola de crescimento.

Humanização e juventude são destaques nos 
encontros da Pastoral da Saúde

No mês de abril, a Pas-
toral da Saúde da Dio-
cese de Santo realizou 
encontros formativos com 
Agentes pelas regiões São 
Vicente, Itanhaém, Guaru-
já, Santos Centro 1, Praia 
Grande, Cidade Ocian, 
Santos Centro 2, Cubatão, 
Bertioga, Santos Orla e 
Peruíbe. Segundo o coor-
denador diocesano da Pas-
toral Saúde, padre Arcídio 
Favretto, essas reuniões 
fazem parte do programa 
de atualização, feito nos 
anos ímpares. Em aosto 
acontece o encontro dio-
cesano. 

Padre Arcídio explica 
que este ano, “a Pastoral 
está desenvolvendo três 
projetos: envolver mais os 
jovens no trabalho com os 
doentes, conscientizando-
os para que junto com os 
padres sejam protagonis-
tas efetivos da pastoral 
da saúde; formar agentes 
visitadores hospitalares e 
domiciliares  através de 
cursos e palestras sobre 
a psicologia do enfermo, 
família e modalidades 
dos hospitais; e o terceiro 
projeto, o de humanizar as 
instituições de Saúde e de 
Ensino através de encon-
tro com profi ssionais da 
área e cursos específi cos 
sobre bioética”.

Nos encontros foram 
discutidos  os projetos 
para 2013, dando ênfase 
para o envolvimento do jo-
vem na Pastoral da Saúde, 
motivando e incentivan-

do-os a fazerem parte da 
Pastoral.  

Padre Arcídio lembra 
que a missão da Pastoral 
da Saúde não é somente 
trabalhar com doentes 
em hospitais, mas com 
tudo o que envolve a saú-
de: “Trabalhamos com 
os enfermos, nas casas 
de repouso, clínicas de 
reabilitação e principal-
mente com pessoas que 
atuam profi ssionalmente 
na área da saúde, para 
que o trabalho seja mais 
humanizado”, afirma o 
coordenador. 

Nos anos pares são fei-
tos os cursos para novos 
agente. Para fazer parte 
da Pastoral, os párocos 
devem indicar nomes para 
a formação, mas Padre Ar-
cídio lembra que a Pastoral 
acolhe todos os que tenham 

o desejo de trabalhar com 
os doentes: “É importante, 
porém, que antes de traba-
lhar efetivamente, a pessoa 
faça um acompanhamento 
com os agentes. Como não 
exigimos um curso especí-
fico na área de saúde, nós 
administramos os cursos 
que ela tenha possibilidade 
de fazer, sempre com acom-
panhamento”, explica. No 
ano passado, 900 pessoas 
fi zeram o curso de formação, 
mas apenas 650 atuam efeti-
vamente na Pastoral.

 “Quem constrói a saúde 
somos nós. Agente é todo 
cristão comprometido em 
celebrar, cuidar, preservar, 
promover e defender a vida 
em todos os ambientes, fa-
zendo presente a saúde em 
dimensão solidária, comu-
nitária e político”, ressalta 
o padre. 

Retiro anual das Equipes
de Nossa Senhora

Reunião da CODIS
A  Comissão Diocesana da Saúde (CODIS) pro-

move reunião no dia 8 de maio tendo como pauta 
central o ingresso da CODIS no Conselho Municipal 
de Saúde, conforme pedido da direção nacional da 
Pastoral da Saúde.

OBS.:Estão convidados para esta importante 
reunião todos os coordenadores regionais e agentes 
da Pastoral da Saúde. Ao mesmo tempo, nesse dia a 
reunião será uma Pré-conferência para se tentar uma 
vaga no Conselho Municipal de Saúde.

Dia: 8 de maio
Hora: 14h30
Local: Igreja Santa Cruz - Av. Senador Feijó, 444 

- Vila Mathias - Santos 

As Equipes de Nossa 
Senhora da Diocese de 
Santos realizam seu Re-
tiro Anual nos dias  25 a 
26 de maio, no  Colégio 
Stella Maris, em Santos.

Casais interessados 
em participar do reti-
ro podem entrar em 
contato com Márcia ou Sérgio Zampieri pelo email 
sergiozampieri@terra.com.br.
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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 Maio, os seguintes sacerdotes e diáconos:

ASSEMBLEIA DA CNBB

VIDA SACERDOTAL

Bispos discutem rumos da Igreja no BrasilNascimento
8 - 1943 - Pe. João Rober-

to Pavani,SDB
10-1944- Diác. Antonio 

José dos Santos
19 - 1974-  Pe. Edilson de 

Medeiros Rodrigues, 
MIC

19-1970- Diác. Ronaldo 
Ronil da Silva Júnior

20 - 1957- Diác. Luiz Félix 

de Medeiros
 20-1971- Pe. Carlos de 

Miranda Alves

Ordenação
 1-  1987- Pe. Antonio 

Paulo Ferreira de 
Castilho 

 15- 2011- Frei Paulo Hen-
rique Romero,OFMCap

 22-1983 -Pe. Gonçalo 
João Domingo

Aniversário de ordenação sacerdotal

facebook.com/diocesedesantos

Fotos CNBB/Chico Surian

A coletiva de imprensa 
do último dia da 51ª Assem-
bleia Geral da CNBB (19/5)
foi composta pela presidên-
cia da CNBB, Cardeal dom 
Raymundo Damasceno, pre-
sidente e arcebispo de Apare-
cida (SP); dom José Belisário 
da Silva, vice-presidente e 
arcebispo de São Luís (MA) 
e dom Leonardo Ulrich Stei-
ner, secretário geral e bispo 
auxiliar de Brasília.

No início da coletiva dom 
Raymundo saudou os jorna-
listas presentes e aqueles que 
acompanharam ao vivo pelo 
Portal A12. O cardeal desta-
cou o trabalho da Imprensa 
e revelou o sentimento de 
gratidão pelo trabalho que 
foi realizado durante a 51ª 
Assembleia (de 10 a 19 de 
maio, em Aparecida-SP). 
“Estamos gratos e agradece-
mos o trabalho realizado por 
vocês durante esses 10 dias 
que estivemos reunidos aqui 
em Aparecida”, disse.

O presidente da CNBB 
avaliou que a 51ª Assembleia 
Geral foi uma ocasião de pro-
funda experiência eclesial. 
“Estivemos reunidos para 
rezar, refl etir e promover o 
aprofundamento de nossa 
comunhão. O resultado desse 
nosso empenho foi o melhor 
possível. Encerramos o en-
contro com um saldo exce-
lente”, ponderou.

Durante a coletiva foi feito 
um balanço das atividades 
realizadas. Sobre o tema 
central da Assembleia 2013 
“Comunidade de comuni-
dades: uma nova paróquia”, 
dom Raymundo disse que 
“já era previsto que seria 
aprofundado na assembleia 
deste ano e continuaria sendo 
levado para as dioceses para 
novos estudos e somente na 
assembleia do próximo ano 
que será apresentado para a 
aprovação fi nal”.

O cardeal explicou que o 
tema central se situa na busca 
por uma maior “conversão 
pastoral” e apontou algumas 
refl exões sobre o estudo como 
a cultura dos tempos atuais, 
o desafi o e a necessidade de 
considerar a mudança de 
época, o reconhecimento 
que o lugar privilegiado para 
realizar uma experiência 
concreta com Jesus Cristo é 
a comunidade eclesial e por 
fi m o reconhecimento de que 
a paróquia é a grande escola 
da fé, da oração, dos valores 

e costumes cristãos.
Além do tema central, 

dois outros assuntos foram 
destacados na coletiva: o es-
tudo sobre a Questão Agrária 
e o Diretório para a Comu-
nicação no Brasil. Os dois 
temas foram amplamente 
discutidos pelos bispos que 
decidiram pela continuidade 
da refl exão antes de se torna-
rem documentos da CNBB.

Foi destacado também 
assuntos abordados durante 
a Assembleia como a Jorna-
da Mundial da Juventude, os 
textos litúrgicos e a Campa-
nha da Fraternidade.

No fi nal de suas palavras 
dom Raymundo Damasceno 
apresentou outros dois frutos 
da Assembleia que são um 
subsídio que os bispos estão 
oferecendo a todos as co-
munidades para aprofunda-
mento do tema das eleições e 
uma Nota que foi emitida em 
defesa dos direitos indígenas 
e quilombolas, pela rejeição 
da PEC 21.

(cnbb.org.br)

DIOCESE DE SANTOS

Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, bispo diocesano de 
Santos, falou sobre a Assem-
bleia dos bispos para o Clero 
e leigos durante a Jornada de 
Estudos Pastorais realizada no 
dia 25 de abril. De manhã para 
o Clero e, à noite, no Stella 
Maris, para os leigos.

Dom Jacyr fala ao Clero de Santos sobre a Assembleia da 
CNBB, destacando os desafi os que o tema “paróquia: co-
munidade de comuniades” traz para a realidade diocesana, 
tendo em vista aspectos geográfi cos, sociais e culturais bem 
distintos em nossa região 

No dia 25/4, Vagner Argolo participa da sua primeira 
JEP como sacerdote. Ele foi ordenado presbítero no dia 20 
de abril na igreja S. Francisco de Assis, em Cubatão. Foi de-
signado como vigário paroquial para a paróquia S. Vicente 
Mártir, em S. Vicente

Comunidade celebra S. José com espírito missionário
A festa em honra a S. 

José, da Comunidade S. José 
- (Paróquia N.S. Aparecida/
SV) mobilizou a paróquia 
inteira com a proposta das 
Santas Missões Populares, 
que ocorreu no dia 27/4, 
abrindo os festejos. No do-
mingo, foi a vez dos jovens 
se envolverem mais de perto 
com a celebração, com o 
encontro de jovens que teve 
como tema “vocação e fé”. 
Na egunda, dia 30, as co-
munidades participaram do 
Terço Missionário, quando 
o pároco, Pe. Elmiran Fer-
reira, relembrou os desafi os 
missionários que o cristão é 
chamado a assumir. “E, com 
Maria, todo sacrifício, toda 
luta ganha uma cor diferente, 
pois ela é a Mãe que conhece 
bem a vontade do Filho e está 
entre nó para nos ensinar 
esse caminho”, destacou.

A próxima Missão Popu-
lar da paróquia será realizada 
no dia 25/5, a partir das 8h- no 
Setor Frei Galvão e Divina 
Pastora. 

Fotos: edgar Alves/Par.N.S. Aparecida/SV

A comunidade da pa-
róquia S. João Batista, 
em Peruíbe, covida para 
a missa solene em ação 
de graças pelos 30 anos 
de ordenação sacerdotal 
de Padre Gonçalo (pároco 
emérito).

Dia: 22/5, às 19 horas, 
na Matriz. 

Todos estão convida-
dos.

Encontro da Infância Missionária
A Coordenação Dioce-

sana da Infância e Adoles-
cência Missionária (IAM) 
convida todos os grupos 
da IAM da Diocese para a 
Jornada Nacional da IAM 
que acontece no último 
domingo de  maio, 26. 

Na Diocese, o encontro 
será realizado na Paróquia 
S. Francisco de Assis, em 
Cubatão, e será assesso-
rado por Padre Antonio 
Pereira Luz, assesor dio-
cesano da IAM.

A Jornada Nacional 
está sendo realizada pela 
primeira vez e tem como 
tema “IAM da América 
a serviço da Missão” e  
como lema “Vocês são 
meus amigos” (Jo 15,14). 
O último domingo de maio 
será oficializado como o 
Dia Nacional da IAM e 
neste dia será aberto o 
ano dedicado à IAM, fi na-
lizando com o congresso 
continental em Aparecida, 
em 2014.

Retiro da Comissão Missionária

Agentes da Comis-
são de Animação Mis-
sionária, dos Conselhos 
Missionários Paroquiais 
(COMIPAS) e Infância e 
Adolescência Missionária 
(IAM) da Diocese de San-
tos participaram do retiro 
anual, realizado no dia 
27 de abril, no Seminário 

Raimunda Cardoso/Chico Surian

Acima: 
membros do  

COMIDI e, 
ao lado, Pe. 

Isac na mis-
sa  inicial

Diocesano S. José. 
O encontro começou 

com a Santa Missa presidi-
da pelo vice-reitor do Se-
minário Pe. Isac  Carneiro, 
e o tema “Ano da Fé” foi 
abordado pelo seminarista 
Scalabriniano Márcio, em-
basando o tema na Carta 
aos Hebreus.

98 Terços do Coração de Maria
Na caminhada rumo às celebrações do Centenário (2015), a Paróquia Imacu-

lado Coração de Maria, em Santos, começa no dia Primeiro de Maio a oração dos 
“98 Terços” - referência aos 98 anos da paróquia em 2013. O Primeiro Terço foi 
celebrado na Santa Casa, e, ao longo do ano, serão rezados em famílias e locais 
predeterminados. Na foto, o último terço dos 97, em 2012.

A Cruz da Jornada Mundial da Juventude esteve em Aparecia durante a Assembleia
Chico Surian

Chico Surian



GeralPresença Diocesana6 Maio/2013

Casa João Paulo II: atenção integral 
às crianças, famílias e idosasNisce/Paróquia do Sion

Jovens do Guarujá visitam 
paróquia N. Sra. de Sion

N. Sra. de Fátima

Jovens da paróquia de N.S. de 
Fátima fazem retiro de Páscoa

Jovens da Paróquia Se-
nhor Bom Jesus, do Guarujá, 
visitaram os jovens da Paró-
quia Nossa Senhora de Sion, 
no Suarão, em Itanhaém, no 
dia 21 de abril. O Domingo 
iniciou com um café da ma-
nhã e logo em seguida, a San-
ta Missa. Depois, os jovens se 
reuniram para uma partilha 
com dinâmicas. 

Depois do almoço, todos 
foram para a praia e parti-
lharam um divertido mo-

mento de lazer. O dia se 
encerrou com a visita à 
torre da Paróquia Nossa 
Senhora de Sion.

Vale lembrar que o 
atual pároco da Nossa 
Senhora de Sion, Pe. 
Esteban Superbiola, foi 
transferido da Senhor 
Bom Jesus para Ita-
nhaém. 

Seus ex-paroquianos 
vieram matar a sauda-
de!!!

90 jovens da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e 
Santo Amaro, em Guarujá, estiveram reunidos, no dia 
21 de abril, para o Reitro Kairós 2013, que acontece 
sempre após a Páscoa. É um momento especial em que 
os jovens param para refletir, com muita animação, 
sobre o tema “0 SEMEADOR SAIU A SEMEAR’’.

Jovens de Peruíbe agora contam com o movimento 
“Jovens Sarados”. O Retiro de iniciação aconteceu no 
dia 13 de abril. Os encontros acontecem todo sábado, 
após a missa das 18h30. Todos convidados!

Missa pelo Dia das 
Comunicações no Embaré

“Jovens Sarados” em Peruíbe

A Coordenação Dio-
cesana da Pastoral da 
Comunicação convida 
todos os agentes da Pas-
toral da Comunicação das 
Paróquias para a missa 
festiva pelo Dia Mundial 
das Comunicações, a ser 
celebrada no dia 12 de 
maio, às 8h, na Basílica de 
Santo Antonio do Embaré.

O Dia Mundial das 
Comunicações Sociais é 
sempre celebrado no Dia 
da Ascenção do Senhor, e 
este ano traz como tema: 
“Redes sociais: por-
tais de verdade e de 
fé; novos espaços de 
evangelização”.

Fazem parte da Pastoral 
da Comunicação os agen-

tes que trabalham na 
produção de jornais 
paroquiais, nos sites, 
rádio, tv, internet

A Paróquia da Catedral de-
senvolve há mais de trinta anos 
um grande trabalho de promo-
ção educacional e social através 
da Casa João Paulo II. Atual-
mente, a Casa atende mais de 
150 crianças, de 6 a 13 anos, nos 
programas de reforço escolar, 
em convênio com a Secretaria 
Municipal de Educação, cerca de 
90 idosas e 300 famílias. 

As crianças são alunos da Es-
cola Avelino da Paz Vieira (que 
fica bem em frente à Casa) e são 
atendidas no contraturno das 
aulas. Funciona assim: quem es-
tuda à tarde, entra às 7h30, toma 
um café da manhã reforçado, vai 
para o encontro de catequese, 
depois para as aulas de reforço 
escolar e atividades lúdicas (que 
inclui teatro, dança, educação 
física, jogos dentre outras), em 
dias alternados participam do 
Projeto Guri (iniciação musi-
cal na Escola), voltam, tomam 
banho, almoçam (meio-dia em 
ponto!) e às 12h45 já estão pron-
tas para irem para a Escola. Ufa! 
É uma maratona!

Para as crianças que estuda-
ram pela manhã, a maratona co-
meça com o almoço e as demais 
atividades, encerrando às cinco 
da tarde, quando vão para casa.

“Essa é a área educacional da 
Casa, que conta com uma equipe 
de profissionais em Educação, 
trabalhando de manhã e à tarde. 
Temos ainda a área social, onde 
atendemos as idosas, as mães 
grávidas e famílias carentes 
da área central de Santos. Mas 
mesmo na área social, temos a 
preocupação com o aspecto for-
mativo das pessoas envolvidas”, 
explica o administrador da Casa, 
Padre José Myalil Paul, que 
também é o pároco da Catedral.

O trabalho com as idosas é 
o mais antigo projeto da Casa  
e “elas já se sentem ‘dona’ da 
Casa”, lembra Padre José Paulo. 
“Elas vêm aqui para conviver, 
encontrar as amigas, fugir da so-
lidão - muitas moram sozinhas -, 
brincam, fazem alguma ativida-
de física, artesanato, e servimos 
também o lanche para elas. Isso, 
três vezes por semana”.

Com as mulheres grávidas 
(também em geral moradoras 
do Centro), o projeto conta com 
o apoio da Pastoral da Criança, 
que orienta as mães sobre cui-
dados médicos na gravidez e 
cuidados com o bebê. Ao final, 
elas ganham o enxoval do bebê, 
desde que tenham permanecido 
fiéis aos encontros durante a 
gravidez. O que nem sempre 
acontece.

Com as famílias assistidas, 
as mães frequentam os cursos 
de artes manuais (costura, tricô, 
crochê, pintura) que dura, em 
média, um ano. 

“Não é nada fácil equilibrar 
as finanças para dar conta de 
todos esses projetos. Por isso, 
precisamos continuamente da 
ajuda da comunidade, de volun-
tários, de colaboradores. Agora 
mesmo estamos terminando a 

reforma de toda a infraestrutura 
da Casa para que possa melhor 
atender nossas crianças, mães e 
idosas”, avalia o administrador.

Para ajudar nas despesas, a 
Casa conta ainda com o Bazar, 
que vende basicamente roupas, 
calçados, acessórios provindos 
de doações, além da ajuda de 
empresários locais que promo-
vem eventos em prol da Casa. 
“E temos três paróquias que 
são nossas parceiras: a Sagrado 
Coração de Jesus, a paróquia da 
Pompéia (com a campanha da 
doação de latas de óleo) e a N. 
Sra. Aparecida, de Santos. Claro, 
quem quiser pode nos ajudar”, 
lembra Pe. José Paulo. 

Pe. José Paulo: “As necessidades são muitas e não podemos 
ficar indiferente a elas”

Fotos Chico Surian

Senso de 
colaboração, 

espírito co-
munitário,  

autonomia e 
protagonismo 
são as tônicas 

dos projetos 
educacionais 
da Casa João 

Paulo II

Mulheres participam de 
cursos de artes manuais, 
que lhes garante fonte al-
ternativa de renda.
Abaixo: idosas participam 
de programas de convivên-
cia

O Bazar, que ajuda nas despesas da Casa, e 
conta com o apoio de voluntárias

Divulgação
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Diocese ganha um novo sacerdote, Pe. Vagner Argolo

Fotos Chico Surian

Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, bispo diocesano 
de Santos, ordenou pres-
bítero o diácono Vagner de 
Souza Argolo, no dia 20 de 
abril. A missa de ordenação 
foi realizada na Igreja Matriz 
de S. Francisco de Assis, em 
Cubatão, paróquia de origem 
de padre Vagner, e reuniu 
o clero, seminaristas, fami-
liares e leigos das diversas 
paróquias da Diocese.

Durante o Rito da Ordena-
ção são realizados diversos atos 
que expressam o significado da 
vida e da missão do sacerdote: 
inicialmente, o candidato ao 
sacerdócio é apresentado pelo 
formador ao bispo, que atesta a 
sua idoneidade para o compro-
misso que irá assumir. 

Depois, diante do Bispo e 
da Assembleia, o ordenando 
declara que está assumindo 
livremente os compromissos 
decorrentes da vida sacerdo-
tal, e promete obediência ao 
bispo e aos seus sucessores.

Na Oração da Ladainha, 
o candidato reconhece sua 
humildade e se coloca intei-
ramente nas mãos de Deus 
que o guiará no caminho do 
serviço ao seu povo.

Segue-se, então, o mo-

mento da Ordenação Sacer-
dotal, quando o bispo impõe 
as mãos sobre o candidato e 
faz a Oração da Consagração, 
pedindo ao Espírito Santo 
que o consagre na dignidade 
de Presbítero.

Já ordenado, o padre rece-
be as vestes que simbolizam o 
poder e o serviço sacerdotal, 
assim como a santidade de 
vida que deve seguir.

Com as vestes sacerdo-
tais, o Bispo lhe entrega o 
Pão e o Vinho, para que, ao 
celebrar o santo sacrifício da 
Eucaristia, ele faça também 
de sua vida um sacrifício 
agradável a Deus.

E, num gesto de acolhida 
e de comunhão, o bispo e seu 
clero dão as boas vindas ao 
novo sacerdote.

Segue-se, então, a Li-
turgia Eucarística, com o 
sacerdote recém-ordenado 
participando das funções 
próprias dos sacerdotes na 
Mesa do Senhor.

Padre Vagner foi designa-
do para exercer seu ministério 
sacerdotal  na paróquia S. Vi-
cente Mártir, em São Vicente. 

Veja nas fotos os diversos 
momentos do Rito de Orde-
nação.

Momento central da ordenação: Dom Jacyr impõe as mãos 
sobre o ordenando e reza a Oração da Consagração

Reitor do Seminário, Pe. Francisco Salamanca, apresenta 
o ordenando Vagner  Argolo ao Bispo ordenante

Vagner dialoga com o bispo sobre os compromissos da vida 
sacerdotal (propósito do eleito)

Oração da Ladainha: reconhecimento da própria humildade diante de Deus e da Igreja

Depois do Bispo, os padres 
também rezam, pedindo o 
dom do Espírito Santo para 
o novo sacerdote

Já ordenado, o padre recebe as vestes que simbolizam o po-
der e o serviço sacerdotal, assim como a santidade de vida 
que deve seguir

As mãos do padre são ungidas com o óleo do Crisma para que, por elas, opere o Espírito Santo. O bispo as amarra com um lenço que será desatada pelos pais (João e M. Helena), e o 
novo padre lhes dará a primeira bênção sacerdotal. São mãos que abençoam, consagram, perdoam e servem

Segue-se, então, a Liturgia Eucarística, com o sacerdote 
recém-ordenado participando das funções próprias dos 
sacerdotes na Mesa do Senhor

Com as vestes sacerdotais, o Bispo lhe entrega o Pão e o Vi-
nho, para que, ao celebrar o santo sacrifício da Eucaristia, 
ele faça também de sua vida um sacrifício agradável a Deus

Agradecimento de Padre Vagner a todos os que colabora-
ram em sua caminhada vocacional até esta etapa

Pe. Vagner vai trabalhar com 
Pe. Valdeci dos Santos, na Matriz de SV

Bênção 
final
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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

Fotos Alberto Ferreira

Um mês pleno de alegria 
e oração. Assim será maio 
no Liceu Santista, que, para 
comemorar o mês de Maria 
e de todas mães, preparou 
uma programação especial 
que envolve toda a comuni-
dade. São momentos diários 
de oração, festa do Dia das 
Mães, envio das imagens de 
Nossa Senhora para a casa 
das famílias e a peregrinação 
da imagem de Nossa Senhora 
pelos setores da escola. A 
coroação da Virgem Maria no 
dia 29 encerra o mês maria-
no, reunindo alunos da Edu-
cação Infantil aos Ensinos 
Fundamental e Médio.
DIA DAS MÃES

No sábado, 11 de maio, 
acontece a festa do Dia das 
Mães com muita música, 
arte e diversão. Alunos da 
Educação Infantil e do 1º 
ao 5º ano do Ensino Funda-
mental estão envolvidos nas 
apresentações com e para as 
mamães. Simultaneamente, 
o Liceu Santista realiza a 18ª 
edição da Feira Comunitária 
de Habilidades das 9h às 13h, 
com entrada franca. O evento 
reúne pais, alunos, professo-
res e funcionários da escola 
que têm a oportunidade de 
divulgar seus produtos e 
serviços a um maior número 
de pessoas. Os visitantes en-
contram de roupas e acessó-
rios a artesanatos, bijuterias, 

Com a participação de re-
presentantes de instituições 
católicas de ensino do Brasil, 
o II Encontro de Pastoral da 
Universidade, realizado no 
dia 25 de abril, na Católica 
UniSantos, promoveu a refl e-
xão sobre o papel da Pastoral 
e serviu como articulação 
para a Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ), que 
acontece em julho, no Rio de 
Janeiro. O evento foi promo-
vido pela Associação Nacio-
nal de Educação Católica do 
Brasil (ANEC). 

Representando a Fun-
dação Educacional Inaciana 
“Pe. Saboia de Medeiros”, o 
padre Theodoro Paulo Se-
verino Peters coordenou os 
trabalhos e ressaltou a im-
portância da participação da 
Pastoral na vida dos jovens, 
o compromisso solidário e 
a presença da Igreja no am-
biente universitário. 

Coordenador geral da 
Ação Pastoral da PUC/Mi-
nas, Camilo de Lélis Oliveira 
Santos Ribeiro disse que 
o encontro foi muito rico, 
com a participação de várias 
universidades e centros edu-
cacionais. Ele destacou que 
“essa interação é fundamen-
tal para quem trabalha com a 
Pastoral. Apontar caminhos, 
fazer experiências, é nesse 
contexto que entra o papel 
da Pastoral”. 

Diretora do Instituto San-
ta Teresa e vice-diretora 
das Faculdades Integradas 
Teresa D’Ávila, a Irmã Ra-
quel Godoy Retz falou da 
expectativa para a Jornada 
Mundial da Juventude, pois 
é um momento histórico e 
participativo. “Minha expec-
tativa é que a jornada possa 
fazer uma transformação na 
vivência do jovem na univer-
sidade”. 

Pró-reitor de Pastoral da 
UniSantos, padre Cláudio 
Scherer da Silva recepcionou 
os participantes em nome 
da Universidade e exaltou o 
encontro como um grande 
momento para discutir a ação 
da Pastoral. “Esse encontro 
vem como uma missão, para 
nos unir, trocar experiências, 
ajudar em nossas inquieta-
ções e apoiar a Pastoral”. 
PREPARATIVOS

Na contagem regressiva 
para a JMJ, a Pastoral da 

Mês Mariano homenageia 
Nossa Senhora

cosméticos, doces e salgados.
MOSTRA DE ARTES

No dia 25 de maio, o Liceu 
Santista realiza a 6ª Mos-
tra de Artes da Educação 
Infantil. A exposição reúne 
trabalhos artísticos dos alu-
nos do Infantil ao Infantil 3, 
produzidos desde o início do 
ano em diversas modalida-
des, como desenho, pintura, 
colagem, escultura e recorte.

 

Congresso ICLOC
O Liceu Santista integra 

um grupo de 25 instituições 
educacionais responsáveis 
pela organização do V Con-
gresso ICLOC de práticas na 
sala de aula. O evento, que 
acontece no dia 18 de maio na 
FECAP - Campus Liberdade 
(SP), vai reunir educadores 

de escolas públicas e privadas, 
além de convidados do Brasil 
e do exterior. Uma equipe de 
coordenadores liceístas atuará 
como mediadores durante as 
sessões do congresso e outros 
12 professores apresentarão 
trabalhos como congressistas. 
Interessados em participar 
devem se inscrever pelo site 
www.icloc.com.br .

Promovido pelo Instituto 
Cultural Lourenço Casta-
nho, o Congresso Icloc é 
um espaço para interagir e 
compartilhar concepções, 
metodologias e práticas edu-
cativas nas diversas áreas 
do conhecimento. Para esta 
quinta edição, são esperadas 
cerca de 5 mil pessoas, o que 
avaliza a importância do 
encontro para aprimorar o 
ensino no Brasil.

Encontro de Pastoral na UniSantos 
inicia preparativos para a JMJ

UniSantos já se prepara 
para  o próximo evento, 
que será a visita da ré-
plica da Cruz Peregrina, 
de 13 a 31 de maio, nos 
campi e em outras insti-
tuições de ensino.  

Segundo o padre Cláudio 
Scherer, que estará reunido 
com alunos pastoralistas da 
UniSantos e demais fi éis, no 
Rio de Janeiro, os encontros 
com o Papa, nos dias 25, 27 
e 28 de julho, irão despertar 
muito interesse para o mun-
do.  No entanto, desde o dia 
17 os jovens já estarão partici-
pando das pré-conferências, 
discutindo as questões de fé 
e realizando um trabalho de 
evangelização, em diferentes 
locais da cidade, levando a 
palavra de Deus nas praias e 
nos morros. 

Aluna do 1º semestre do 
curso de Serviço Social, Tu-
anni Magalhães Viana vive 
a expectativa de participar 
da JMJ. Pastoralista, hoje 
responsável pela organiza-
ção de eventos da Pastoral 
da Universidade, ela diz que 
se prepara espiritualmente 
para a Jornada, sendo que o 
evento irá mostrar a força da 
juventude da América Latina. 

Ela considera que a JMJ 
terá uma grande dimensão e 
abrirá um leque de possibili-
dades, por meio da palavra de 
Deus. “Esta tem tudo para ser 
a maior Jornada de todos os 
tempos. Somos honrados por 
receber este evento. Vamos 
viver a Jornada, o seu sentido 

peregrino”, exalta. 
HUMILDADE

Tuanni quer que o Papa 
Francisco se sinta realmente 
acolhido. Durante o Concla-
ve, ela rezou para a escolha, 
que estava nas mãos de Deus, 
e acredita na missão do Sumo 
Pontífice em renovar o ser 
Igreja. “Ele é a humildade 
em pessoa. Isto fica muito 
forte quando aparece pela 
primeira vez e pede para que 
os fi éis façam uma oração”. 

A pastoralista acredita 
que o Papa Francisco vem 
para uma reconstrução, no 
sentido de uma aproximação 
ainda maior com os fiés, e 
este será o sentido da JMJ, 
o de levar a palavra de Deus, 
principalmente aos que mais 
necessitam. 

Entre os dias 18 e 21 de 
julho, a UniSantos também 
estará representada no Con-
gresso Mundial de Univer-
sidades Católicas,  na PUC, 
em Minas Gerais. O evento 
também integra a progra-
mação de pré-conferências 
que antecedem a Jornada 
Mundial da Juventude. 

A Campanha da Mãe Pe-
regrina realiza no dia 26 de 
Maio o 8º Encontro Dioce-
sano de Coordenadores e 
Missionários na Paróquia 
São José Operário.

O encontro tem início às 
8h com a Santa Missa, pre-
sidida pelo Pe. Danilo Elian 
Teixeira.

Ir. M. Márcia, do Santu-
ário em Atibaia, conduzirá 
o Encontro com o Tema "De 
Santuário a Santuário, Mis-
sionários da Aliança, Rumo 
ao Centenário da Aliança de 
Amor!"

Dia: 26/5
Hora: 8h

Encontro de coordenadores e 
missionários da Mãe Peregrina

Local: Par. S. José Ope-
rário - Rua Santa Lucia Fili-
pini, 82, Caraguava, Peruíbe. 

(Colaboração: Luciano 
Porto Góis e Joana D'Arc/
Coordenação Diocesana-
Campanha Mãe Peregrina)

Terço Mariano 
no Jabaquara

A Paróquia Jesus Cruci-
fi cado, no bairro Jabaquara, 
em Santos, convida para a 
oração do Terço Mariano, 
que é rezado toda segunda-
feira, às 20 horas, nas casas 
das famílias do bairro.

No dia 13 de maio, em ho-
menagem ao Mês Mariano, o 
Terço será rezado na Igreja 
Jesus Crucifi cado.

Todos estão convidados!

SANTOS
N. Sra. de Fátima (Pa-

róquia da Assunção) - 
13/5- 19h- Missa e Procissão.

End.: Largo do São Bento- 
s/nº. Morro São Bento. 

N. Sra. de Fátima (S. 
aulo Apóstolo) - 13/5- 19h- 
Missa Festiva.

N. Sra. de Fátima (Ba-
sílica do Embaré) - Santos: 
13/5- 19h30- Missa Festiva

PRAIA GRANDE
Comunidade N. Sra. 

de Fátima - 13/5- 19h- Mis-
sa e procissão.

End.: Av. Marginal, s/nº, 
Jardim Real.

Festa em honra a Nos-
sa Sra. Auxiliadora (Co-
munidade N. Sra Auxi-
liadora) - 24/5- 19h- Missa 
e Procissão.

End.: Rua Atibaia, 572, 
Vila Balneária.

Festa do Divino Espí-
rito Santo- Comunidade 

GUARUJÁ
N. Sra. das Graças 

- 26/5- 9h- Missa de posse 
do Padre Jean Jacky como 
pároco.

Santa Rosa de Lima 
- 4/5- 20h30- Baile Brega. 
Convites R$ 15,00. 19/5- 
15h- Bingo das mães. Convite 
R$10,00.

Senhor Bom Jesus - 
11/5- 20h- Baile Familiar 
do ECC. Convites R$ 2,00, 
comes e bebes não incluso. 

PRAIA GRANDE
Santo Antônio - 5/5- 

8h- Manhã de espiritualidade 
da Faber (leigos e estigma-
tinos) na capela São Gaspar 
Bertoni (Vila Tupi).

26/5- 8h- Congresso Le-
gionário (Legião de Maria) 
na capela Nossa Senhora de 
Fátima (Tude Bastos).

Momentos 
de Refl exão

Com Frei Rozântimo 
Antunes Costa,OFM

Diariamente, às 8h 
e às 18h na Rádio San-

ta Cecília 107.7 FM

Agenda de eventos paroquiais Comunidades celebram padroeiros
Espírito Santo/ PG - 16, 17 
e 18/5- 19h30- Tríduo do 
Divino Espírito Santo.

End.: Rua Estácio de Sá, 
s/nº, Aviação.

PERUÍBE
Santa Rita de Cássia- 

Comunidade Pe. Pio e Santa 
Rita - 26/5- 14h- Procissão 
e Missa em ação de graças a 
Santa Rita de Cássia.

End.: Comunidade Padre 
Pio e Santa Rita de Cássia- 
Av. das Américas, s/nº, Bal-
neário São José. 

Paróquia S. João Ba-
tista - Comunidade Santa 
Isabel - Na Comunidade 
Santa Isabel, além da Mis-
sa no 1º domingo, às 10h, 
também haverá na 3ª quarta 
do mês, às 19h. Como ainda 
não tem local próprio para 
celebração, a Missa no dia 
15 (4ª feira), será na casa da 
dona Carmen.

Santa Lúcia Filippini 

(Par. S. João Batista/
Centro) - Dias 7, 8 e 9 de 
maio, às 19h, missa festiva 
na Matriz de S. João Batista 
(Centro). 

Dia 10 - Missa festiva 
também às 19h. O dia da co-
padroeira da Igreja Matriz é 
12 de maio, mas este ano a co-
memoração será antecipada.

PERUÍBE
A paróquia S. João Batis-

ta, de Peruíbe, está promo-
vendo a Campanha das 
tampinhas de garrafa pet 
e outros plásticos para fazer 
os enfeites de Corpus Christi.

Os interessados podem le-
var levar o material  (já limpo!) 
na Matriz (tampinhas, frascos 
de shampoo, tampa da maio-
nese, achocolatado etc).

ITANHAÉM
4º Evangeliza Show -  

Dia 4 de maio, das 20 às 22h, 
na Praça Narciso de Andrade, 
Centro de Itanhaém.

Presença: Ministério de 
Música Raiha da Paz, Minis-
tério de Dança RDL (Ritmo 
de Louvor); Grupo de Jovens 
Anjos de Deus e Anjo de 
Louvor.

Tema: Juventude e Fra-
ternidade.

Saiba mais em:
facebook/dio-
cesedesantos;
diocesedesan-

tos.com.br

A pastoralista Tuanni Viana, 
do curso de Serviço Social

Abertura do evento realizado no dia 25 na UniSantos

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

Peregrinação da réplica da Cruz da JMJ no SeminárioTudo pronto para o DDC
A réplica da Cruz peregrina da 

Jornada Mundial da Juventude, 
que está percorendo as paróquias 
da Diocese de Santos/SP, esteve 
entre os dias 3 a 7 de abril no 
Seminário Diocesano São José. 
As atividades no Seminário para a 
recepção da Cruz foram intensas. 
Entre elas, momentos de reflexão 
e tarde de retiro com adoração ao 
Santíssimo Sacramento conduzida 
por Dom Alfonso Cabezas. 

No sábado (6/4), os semina-
ristas e vocacionados subiram até 
o Alto da Pedra da Campina, que 
tem uma vista maravilhosa de 
algumas cidades da região, onde 
ocorreu um momento de profun-
do encontro com Deus e oração 
pelas ''cruzes'' que o Brasil car-
rega. Mais tarde, foi celebrada a 
Páscoa do Seminário, com a missa 
presidida pelo Bispo Diocesano 
Dom Jacyr Francisco Braido,CS.

Para encerrar as atividades da 
Cruz, no domingo (7/4), foi realizada 
a procissão do Seminário até a paró-
quia Jesus Crucificado, que recebeu 
a Cruz com a Santa Missa presidida 
pelo padre Caetano Rizzi e que teve 
a participação de alguns de nossos 
seminaristas.

Esses dias, em que a Cruz 
esteve no Seminário, com certeza 
ficarão marcados na memória de 
todos os seminaristas, como um 
momento de encontro pessoal com 
Deus através do mistério da Cruz, 
pois como disse o Papa Francisco: 
''Às vezes, parece-nos que Deus não 
responde ao mal, que permanece 
calado. Na realidade, Deus falou, 
respondeu, e a sua resposta é a Cruz 
de Cristo: uma Palavra que é amor, 
misericórdia, perdão''.

Seminarista Gleyson Quirino (1º 
ano de Filosofia)

Aconteceu no Seminário Diocesano São José mais um 
encontro da Equipe SAV/PV para planejamento do DDC 
(Dia do Coroinha), que acontecerá dia 25 de maio no Co-
légio Passionista Santa Maria-Praia Grande. Momento 
Especial de partilha... agradecemos a disponibilidade 
de todos!

SAV/Facebook

Seminário em Família

Páscoa no 
Seminário

Seminário S. José

Dom Jacyr  Braido,CS, 
celebrou a Páscoa no Se-
minário, no dia 6 de abril. 
Momento de aprofundar 
o sentido do seguimento a 
Jesus, de modo especial, 
para aqueles que buscam 
entregar-se totalmente a 
esse seguimento, na vida 
sacerdotal.

Encontros do “Seminário em Família” acontecem a 
cada 15 dias, proporcionando discernimento a jovens que 
querem conhecer melhor a vocação sacerdotal

Momento de descontra-
ção de Dom Jacyr com os 
seminaristas, após a missa 
de Páscoa, no dia 6/4.

O Seminarista Wagner Fer-
nandes (camisa listrada) parti-
cipa da 35ª  Assembleia da PV  
do Regional Sul 1 da CNBB, 
de 01 a 03 de Março, com o 
tema “Mudança de época e 
Evangelização da Juventude”, 
em Atibaia-SP.
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Padre do PIME faz ‘estágio’ na Casa São José

Alcoólicos 
Anônimos

Quer parar de
beber e não consegue? Ligue 
para: (13)3235-5301.Existe 

um grupo perto de você.

Acervo pessoal Pe. Daniel

Bazar de
S. Martinho

Dias: 3 e 4 de maio, 
a partir  das 15h

Local: Rua Engua-
guaçu, 181 - Ponta 
da Praia - Santos

(Residência sacerdotal)

Nascido em Pavia, Itália, 
Padre Daniele Scarzella foi 
ordenado sacerdote há 18 
anos em sua cidade natal. 
Ele faz parte do Pontifício 
Instituto das Missões Exte-
riores (PIME), um instituto 
criado na Itália para pro-
mover a evangelização do 
mundo. Como missionário, 
Padre Daniele já viajou por 
diversos países, trabalhando 
especialmente no cuidado 
dos jovens e dos mais ca-
rentes. Durante um ano, ele 
esteve em Praia Grande, na 
paróquia Nossa Senhora das 
Graças, ajudando o padre 
Thomas Puzhakkara e agora 
está em Santos onde passará 
um tempo trabalhando na 
Casa São José do Padre Ido-
so. Daí segue para Ibiporã, no 
Paraná, onde será o Superior 
em uma casa para padres 
idosos do Brasil. 

Em entrevista ao Pre-
sença Diocesana ele conta 
um pouco sobre sua cami-
nhada missionária. 

Presença Diocesana: 
Qual é a missão do PIME?

Pe. Scarzella- A Mis-
são do PIME na segunda 
metade do século XIX era 
a ‘primeira evangelização’. 
Seria praticamente fundar 
uma diocese e ajudá-la, cres-
cendo com as vocações, em 
colaboração com os padres 
e os bispos. Aqui no Brasil, 
o PIME está voltado para 
uma animação missionária 
mais intensa pelas vocações 
sejam diocesanas ou para 
além-fronteiras. A maioria 
dos missionários está na 
Ásia: Filipinas, Índia, Japão, 
Tailândia, mas também nos 
Estados Unidos, onde temos 
algumas casas de animação 
missionária. Aqui no Brasil, 
a maioria está trabalhando 
no Amapá, Pará, Amazonas, 
Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e São Paulo. 
A última missão que abrimos 
foi em Sergipe.

PD -  A Missão de vo-
cês é voltada para uma 
área específica?

Pe. Scarzella - Estamos 
mais voltados para a anima-
ção missionária e vocacional 
nas dioceses. Por exemplo, 
nos dias de Tríduo Pascal (29, 
30 e 31 de março) tivemos em 
Praia Grande um encontro de 
jovens que gostariam de ser 
sacerdotes missionários com 
nossos padres. Mas atuamos 
em outras áreas também, em 
ações pastorais, sociais.  

PD - Conte-nos um 
pouco sobre sua trajetó-
ria aqui no Brasil.

Pe. Scarzella - Eu co-
mecei a trabalhar aqui no 

Brasil no ano 2000, no Ama-
pá, em uma paróquia. Fiquei 
lá por dois anos. Depois 
voltei para a Itália, trabalhei 
cinco anos em Roma como 
fisioterapeuta e com uma 
comunidade luso-brasileira. 
Eu trabalhava na área de 
Saúde, porque a intenção 
do meu Instituto era que, 
depois eu fosse para a África 
cuidar das crianças deficiente 
ou que precisasse de ajuda 
fisioterapêutica. Nós temos 
um centro em Camarões 
(África) com fisioterapia, 
laboratório, escolas pra jo-
vens e crianças, e um centro 
para surdos-mudos. Lá tem 
voluntários de todo o mundo 
trabalhando.

Depois de Roma eu vol-
tei para o Brasil e trabalhei 
em Sertanópolis (PR), em 
uma paróquia. Trabalhei 
muito com jovens e crianças. 
Depois voltei de novo para 
a Itália para a diocese de 
Orvieto, como vigário paro-
quial, ajudando os jovens na 
escolha pela vida consagrada. 
Depois de três anos, meus 
superiores me mandaram 
voltar para o Brasil e este 
ano aqui eu passei em Praia 
Grande, ajudando o Padre 
Thomas na paróquia Nossa 
Senhora das Graças (Ocian). 
Praticamente meu serviço 
era de ajudante, visitando 
os doentes, fazendo serviço 
pastoral, o que precisasse.

PD - Quando o senhor 
chegou em Santos e qual 
sua missão?

Pe. Scarzella- Cheguei 
no dia primeiro de abril e 
meus superiores querem 
que eu vá coordenar uma 
casa de padres idosos no 
Paraná, em Ibiporã. Eu gosto 
de trabalhar com os idosos, 
com doentes, ficar com eles, 
ajudá-los. Escolheram-me 
para ser o Superior dessa 
casa para que eu os ajude a 

viver essa fase da vida  de ma-
neira mais tranqüila. Agora, 
estou fazendo um curso em 
São Paulo que me dá uma 
ideia geral de quem é o idoso 
no Brasil. É um curso para 
“Cuidadores de Idosos”. São 
onze disciplinas,  em que es-
tudamos o Estatuto do Idoso, 
primeiros socorros, enferma-
gem, terapia ocupacional... 
Então, vou ficar na Casa São 
José por cerca de dois meses, 
em um tempo de experiência, 
para ter uma ideia de como é 
o trabalho e como é a gestão 
de uma casa de padres idosos 
ou convalescentes. Depois, 
sigo para Ibiporã.

PD - Tem muita dife-
rença entre o estilo de 
vida do idoso no Brasil e 
na Itália?

Pe. Scarzella- O Brasil 
e a Itália são diferentes no 
que diz respeito a idosos. Na 
Itália não temos um ‘Esta-
tuto’ para o Idoso, que leh 
garanta direitos. Lá, essa fase 
da vida é bem difícil, porque 
muitos ficam abandonados 
nas clínicas, sem a família...
sem carinho e sem cuidado. 
Além de tudo, aqui no Brasil, 
após uma certa idade, o Idoso 
é favorecido em várias coisas. 
Na Itália, não.

PD - O senhor tem algu-
ma formação específica para 
pode exercer este trabalho?

Pe. Scarzella- Sou gra-
duado em Fisioterapia e faço 
parte da Cruz Vermelha. 
Este trabalho, na verdade 
me ajuda na formação espi-
ritual. Hoje estava pensando 
com quanto carinho, quanto 
cuidado estes irmãos da casa 
São José (Oblatos de Cristo 
Sacerdote) estão ajudando 
estes padres, cuidando deles 
verdadeiramente como pais. 
É difícil encontrar pessoas 
com uma vocação assim, que 
cuidam de pessoas que não 
são parentes. É um vocação 
forte. 

PD - E quais são os 
desafios para a vida mis-
sionária?

Pe. Scarzella- Dar aos 
jovens aqueles valores ver-
dadeiros que nossa Igreja nos 
dá desde o início dos tempos, 
aquela comunhão, aquela 
força do amor de Deus que 
temos. Com certeza, os jo-
vens precisam de exemplos, 
de testemunhos, precisam ter 
pessoas ao seu redor que se-
jam pessoas de fé e de oração. 

Desafio... tem um verbo 
em Inglês que eu gosto mui-
to: “I care”,  que seria “eu me 
importo com”, “eu me inte-
resso por” . Seria muito bom 
que este verbo fosse para nós 
uma ajuda, principalmente 
para a nossa fé, mas também 
de ajuda para as pessoas que 
ficam todo o tempo “mornas” 
na vida espiritual. 

Podemos dar como exem-
plo o Papa Francisco que 
nos ajudou a ver aquele en-
tusiasmo que ele tem pelos 
pobres. A escolha dos po-
bres para nós é um desafio 
ainda hoje, também para os 
padres. Precisamos mais de 
simplicidade, humildade, ge-
nerosidade no serviço. Tem 
no refeitório da Casa S. José 
um papel que fala “a fé sem 
obras é morta”. O importante 
é isto: que nossa fé possa ter 
obras de caridade, de amor 
pelos pobres. Tem gente 
que não gosta muito disso, 
parece que está trabalhando 
com pessoas perigosas, mas 
os pobres não são perigosos. 
Eles precisam de amor, de 
carinho. Se o Papa fica perto 
da gente, nós precisamos que 
o padre fique presente na 
vida da gente, que na Missa 
seja ele a descer do altar para 
dar a paz, que dê um abraço 
no povo. 

PD - O senhor estava 
falando do Papa Fran-
cisco. Além dessa aproxi-
mação, quais são outras 
expectativas com relação 
ao Papa?

Pe. Scarzella- Aqui no 
Brasil vejo uma grande dife-
rença entre as igrejas cristãs. 
Eu não vi neste ano nenhum 
diálogo ecumênico entre as 
igrejas, mas nós somos uma 
igreja em Cristo, precisamos 
dialogar, a unidade faz parte 
do nosso desafio. Precisamos 
comunicar com essas pessoas 
que deixaram a Igreja Cató-
lica. O Papa Francisco está 
fazendo bem, acho que ele 
aqui no Brasil dará uma ale-
gria grande para os católicos 
(quando vier para a Jornada 
Mundial da Juventude, em 
julho), mas que seja também 
uma ajuda grande as ou-
tras igrejas, que encontrem 
Cristo.

Pe. Daniel: “tem um verbo em Inglês que eu gosto muito: “I 
care”,  que seria “eu me importo com”, “eu me interesso por” 
. Seria muito bom que este verbo fosse [...] de ajuda para as 
pessoas que ficam todo o tempo “mornas” na vida espiritual.”

Juventude se abastece junto à fonte de ‘água viva’

No espírito do Ano da 
Fé e da Jornada Mundial 
da Juventude, os jovens 
da Paróquia Beato José 
de Anchieta, em São Vi-
cente, irão realizar, pelo 
segundo ano, nos dias 18 
e 19 de maio a Missão Jo-
vem. Nestes dois dias, os 
jovens sairão pelas casas 
dos bairro Humaitá para 
evangelização, com ora-
ções e leitura da Palavra 
de Deus.

No dia 18, os jovens 
devem estar na Paróquia 
às 8 horas para as instru-
ções e para a Celebração 
do Envio feita pelo pároco, 
padre Aluísio Antônio da 
Silva. Em seguida, sairão 
em missão. Neste mesmo 
dia, de noite, os jovens 
voltam a se reunir na pa-
róquia para um momento 
de confraternização. Em 
seguida, dormem nas ca-
sas das famílias da comu-

Jovens de SV se preparam 
para evangelização

nidade que se dispuseram 
a acolher os missionários. 
O dia seguinte terá início 
com a Santa Missa, segui-
da de almoço e mais algum 
tempo de evangelização. 
Para encerrar, haverá um 
momento de espiritualida-
de e partilha.

Os jovens que dese-
jam participar da Missão 
podem entrar em contato 
com o coordenador, Gines 
Salas Neto, pelo telefone 
8860-8221 ou pelo e-mail 
gines_gesac@hotmail.
com até o dia 10 de maio. 

Será cobrado uma taxa 
de R$ 5,00. Salas afirmou 
que aqueles que irão pela 
primeira vez não precisam 
se sentir inseguros: “Va-
mos mesclar os que forem 
pela primeira vez com os 
que participaram o ano 
passado, então eles podem 
ficar mais tranquilos”, ex-
plica o coordenador.

Agenda paroquial de maio

Meditando sobre a Palavra 
que narra o encontro de Jesus 
Cristo com a Samaritana no poço 
de água, os jovens são convida-
dos a refletir sobre o encontro 
pessoal com Cristo. Buscando 
aprofundar essa relação, a Pas-
toral da Juventude realizou nos 
dias 19 e 21 de abril, em Praia 
Grande, o Encontro de Espi-
ritualidade, na Casa de Retiro 
Santa Terezinha, que pertence à 
Diocese de Limeira. “No fim de 
semana, refletimos sobre o en-
contro com Cristo e a samaritana 
no poço, e, neste canto de água 
viva, tivemos vários momentos 
para partilhar nossos sonhos e 
desafios”, contou o coordenador 
diocesano da PJ, Lincoln Spada.

“Dai-me De beber”
O tema do encontro foi “Dai-

me de beber” e contou com a 
participação de 38 jovens  de Ita-
nhaém, Mongaguá, Praia Gran-
de, São Vicente, Santos, Cubatão 
e Guarujá. “Foi a primeira vez, 
desde 2008, que reunimos li-
deranças de tantas cidades para 
um momento de formação de 

três dias”, ressaltou Spada. 
Durante o encontro, os 

padres Afonso de Sousa e Luiz 
Aparecido Tegami (Par. N. S. 
das Graças/Ocian e N. S. de 
Fátima/Guarujá) visitaram 
e acompanharam os jovens 
neste momento de espiritu-
alidade. Segundo Lincoln é o 
principal jeito de vivenciar a 
fé católica. “Muitas vezes, por 
termos uma mística reflexiva 
atrelada à Igreja e ao Magis-
tério, certos movimentos nos 
veem com preconceito por 
não adotar um outro carisma 
além do seguimento ao Cristo. 
Por isso, até para resgatar 
essa identidade em nossos 
símbolos, músicas e orações, 
preparamos esse encontro para 
as novas lideranças reaverem 
suas experiências com o divi-
no”, explica o coordenador que 
fala ainda da relação entre os 
jovens e as realidades da Igre-
ja: “Percebemos que as pasto-
rais e as comunidades ainda 
têm dificuldade de acolher os 
jovens. Contudo, também foi 
importante refletirmos que 

devemos nos comprometer e 
acompanhar os nossos grupos 
para alcançarem o amadureci-
mento em Cristo”.
CaminhaDa

Para Lincoln, os frutos do 
encontro serão colhidos ao longo 
do tempo, com o acompanha-
mento dessas lideranças por 
parte da Coordenação da PJ. 

Neste sentido, eles estão prepa-
rando outros dois momentos de 
formação, um em agosto com o 
tema “Identificação Vocacional”, 
e outro em Setembro com o 
Curso de Dinâmica para Líderes. 
Além da formação, a Pastoral 
da Juventude está organizando 
para junho a Semana Missioná-
ria Diocesana. 

PJ Diocese de Santos

Encontro pessoal com Jesus: fundamento sólido para a vida

SANTOS
Santuário do Va-

longo - 31/5- 19h- Co-
roação de Nossa Senhora.

Jesus Crucificado 
- 5/5- 8h – 1ª Missa do 
neo-presbítero Wagner 
Argolo.

Convento do Car-
mo - 19/5- 14h às 17h 
- Escola de Adoradores. 
Tema: Infância de Jesus. 
Colaboração: 1 Kl de ali-
mento para a Sociedade 
São Vicente de Paulo. 
Inscrições: 3234-5566.

N. S. Aparecida - 
Durante todo o mês de 
maio, Mês Mariano, ha-
verá na paróquia uma 
Exposição de Imagens 
dos diferentes títulos de 
Nossa Senhora. A expo-
sição inicia no dia 2 de 
maio, na área de eventos 
das 9h às 20h.

Navegantes - 4/5- 
14h- 1º reunião do Grupo 
de Jovens. 9/5- 20h- Nú-
cleo de Estudo Bíblico.

Santa Edwiges - 
12/5- 19h30- Missa das 
mães. 19/5- 19h30- Missa 
de Pentecostes. 25/5- 
15h- Bingo- Convites 
R$15,00.

8/6- 20h- Jantar dos 
namorados. Convites na 
secretaria.

Pompéia - 31/5- 17h- 
Visitação de Nossa Se-
nhora - Missa.

Santa Margarida 
- 5/5- 14h- Bingo Bene-
ficente. Convites anteci-
pados- R$ 10,00. Na hora 
R$ 15,00, com direito a 
cinco cartelas. 

26/5- 9 às 18h- Ce-
náculo de Pentecostes 
Diocesano com presença 
do coordenador nacional 
do Ministério Cristo-
Sacerdote (RCC), do Rio 
de Janeiro.

Convites R$ 10,00, não 
sendo incluso o almoço.

Sagrado Coração 
de Jesus - Bazar das 
Mães: 2 e 3/5- 18h às 
22h. 4 e 5/5- 16h às 22h. 
Local.: Centro Comuni-
tário “Monsenhor Primo 
Vieira”.

11/5 - 20h- 3º Show 
de Talentos promovido 
pela Pastoral dos Coroinhas 
“Filos Theos”, no Centro 
Comunitário “Monsenhor 
Primo Vieira”.

SÃO VICENTE
N. S. Aparecida - 

Oração do Terço às 17h30 
na Matriz. 9 e 10/5 - 19h  - 
Festa de Frei Galvão e Di-

vina Pastora - Celebração 
e Terço Missionário. 11/5 
-15h- Missa e procissão. 

25/5- 8h- Santas Mis-
sões Populares no Setor 
Frei Galvão e Divina Pas-
tora. 

Beato Anchieta - 
19/5- 10h e 19h- Coroa-
ção de N. Senhora.

24, 25 e 26/5- 19h- Trí-
duo da Santíssima Trin-
dade na Com. Santíssima 
Trindade (Pq. Continen-
tal).

Nos dias 18 e 19 de maio, 
os jovens estarão realizan-
do a Missão Jovem.

Perpétuo Socorro - 
19/5- 9h- Início do Retiro 
de Pentecostes. Convites: 
R$ 5,00, incluso almoço.

N. S. das Graças 
- 13 a 17/5- 19h30- Se-
mana de evangelização 
formadora. 

Reitoria do Ampa-
ro - 11/5- 20h- Jantar 
dançante em homena-
gem às mães. Convites: 
R$15.00. 

Novena de Pente-
costes: 10/5- 19h. 11/5- 
17h30. 12/5- 18h30. 13 a 
18/5- 19h. 19/5- Festa de 
Pentecostes.

22/5- Comemoração 
do aniversário de 3 anos 
de fundação do Terço 
dos Homens. 19h30- Ce-
lebração eucarística se-
guida da Reza do Terço e 
confraternização.

1/6- Após as celebra-
ções das 16h e 18h haverá 
coroação de N. Senhora. 

CUBATÃO
N. S. da Lapa - 11/5- 

16h- Vigília das mães.
13/5- 19h- Missa em 

honra a N. S. de Fátima 
com procissão.

26/5- Coroação de N. 
Senhora e procissão de 
encerramento do mês de 
maio, após a missa das 
19h.

Durante todo o mês 
de maio haverá homena-
gem aos diversos títulos 
de Nossa Senhora nas 
missas da 3ª, 6ª-feira, 
sábado e domingo.

São Judas Tadeu
18/5- 20h- Noite Ita-

liana na Comunidade 
N. S. Aparecida (Jd. Ca-
raguatá). Convites R$ 
30,00.

A paróquia convida os 
jovens a participarem do 
Grupo de Jovens que se 
reúne todos os domingos, 
às 18h.
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PSICOLOGIA PASTORAL

Conexão Santos-Israel

(Pe. Fernando Gross, 
de Israel)

Francisco... Por que não?

Festas religiosas do mês de maio: coração mariano

N.SRA. DE FÁTIMA N.SRA. AUXILIADORA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

As palavras de Maria são 
sempre recordadas com ca-
rinho, especialmente nas 
Bodas de Caná quando diz 
aos que serviam: “Fazei tudo 
o que Ele vos disser” (Jo 2,5). 
E também no mesmo Evan-
gelho de João quando Jesus 
na cruz entrega sua mãe aos 
cuidados do discípulo amado 
(Jo 19,25-27).

Mas existe uma possível 
interpretação muito bonita 
destes textos  com o povo ju-
deu e a história da Revelação 
Bíblica plenamente realizada 
no Messias Jesus, o Filho de 
Deus tão esperado!

As palavras que a Mãe di-
rige aos servos são de grande 
importância: “Fazei tudo o 
que Ele vos disser”. Estas 
palavras relembram o con-
texto da Aliança no Monte 
Sinai: assim como o povo da 
Aliança responde à Revela-
ção com a fé “O povo inteiro 
respondeu: Faremos tudo 
quanto o SENHOR falou” (Ex 
19,8). Maria manifesta assim 
sua confi ança incondicional 
no Filho. Nesta passagem 
bíblica está presente também 
a relação entre Maria e o 
povo de Israel – por força da 
qual ressoa nela a verdadeira 
esperança do povo eleito – e 
por outro lado brota a fé de 

Maria na vida dos discípulos, 
do povo de Deus, da Bíblia inteira

Maria que se mostra aberta 
ao sinal que o Filho quer 
cumprir.

No fi nal do Evangelho de 
João, na “hora” da Cruz, apa-
rece-nos novamente a “mu-
lher”, Maria, representando 
Israel e o discípulo represen-
tando a Igreja fi el, que agora 
faz parte também do Povo de 
Deus. Jesus quando entrega a 
sua Mãe ao discípulo amado 
para que a Igreja também 
reconheça em Israel a antiga 
mãe e a coloque no centro 
do seu coração. A “mulher” 
agora representa o povo do 
tempo do Messias Jesus que 
chegou e o discípulo repre-
senta todos os fi éis. Peçamos 
sempre a contínua presença 
viva de Maria em nossas 
vidas, especialmente a graça 
de permanecer sob a Cruz do 
Messias, deixando-nos sem-
pre de novo, regenerar pelo 
“sangue” e pela “água” jorra-
dos do lado transpassado do 
Crucifi cado e Ressuscitado.

Na Igreja nascida da Pás-
coa do Cristo, a Virgem Mãe é 
aquela que sempre apresenta 
seu Filho às necessidades 
dos que esperam e apresenta 
sempre seus fi lhos à Fé no 
Cristo, condição necessária 
para que o vinho novo encha 
as jarras.

O mundo inteiro viveu 
momentos de suspense en-
quanto aguardava a eleição 
do novo Sumo Pontífice. 
Quem seria? Quem não se-
ria? Desfi laram razões e van-
tagens ora por um ora por 
outro dos cardeais, sempre, 
é claro, no desejo de que o 
melhor fosse o escolhido. 
Por trás das preferências 
podiam-se notar motivos 
nem sempre os mais santos 
e isentos. No fi m das contas e 
em curto prazo, o colégio dos 
cardeais escolheu aquele que 
se autodenominou Francisco. 
Homem simples, despreten-
sioso, descomplicado, ligado 
aos pobres, agindo fora da 
pompa e da circunstância. 
Um homem livre, numa pa-
lavra.

Este é o ponto! Ele já 
começou dispensando a es-
tola pesada, a cruz peitoral 
de ouro, o carro papal e a 
imagem de uma sacralidade 
solene e distante. Se Jesus em 
pessoa ali estivesse, com cer-
teza faria o mesmo e muito 
mais. Parece que nesse cam-
po teremos novas surpresas. 
O que é solene impressiona, 
é verdade, mas ao mesmo 
tempo acaba afastando. Diz 
o dicionário Aurélio que so-
lene é o que se celebra com 
pompa e magnifi cência em 
cerimônias públicas. Que se 
efetua com aparato e pompa, 
acompanhado de formalida-
des e fórmulas ditadas por 
leis ou costumes capazes 
de imprimir um caráter de 
importância e estabilidade. 

O que infunde respeito, que 
é imponente e majestoso. 
Ao mesmo tempo, que tem 
um tom pomposo, enfático, 
afetado e até arrogante, che-
gando próximo da vaidade e 
ostentação.

Ora, respeito não signifi ca 
distância. E distância cria 
problemas. Dizia em outros 
tempos o célebre escritor 
francês, P. Louis Évely, que 
com as solenidades com que 
cercamos pessoas e até a pró-
pria Eucaristia, inconscien-
temente estamos indicando 
que nós é que gostaríamos 
de estar naquela posição de 
destaque, bem no alto, à vista 
de todos, venerados e aponta-
dos como seres privilegiados. 
No entanto, afirmava ele 
também, o lugar de Deus não 
é lá em cima. O verdadeiro 
lugar de Deus é cá em baixo, 
de joelhos, lavando os pés 
dos discípulos, comprovando 
que, primeiro que todos, veio 
para servir e não para ser 
servido. Assim igualmente 
os discípulos de hoje, os que 
se tem como comprometidos 
com o Cristo, Cabeça da Igre-
ja, não hão de fi car desfi lando 
como príncipes ou donos da 
igreja. Continuarão a agir 
com dedicação, ânimo e ge-
nerosidade, sim, mas com 
modéstia e despretensão. 
Hão de eventualmente trocar 
certos ritualismos pelo bom 
senso. Farão diferente, não 
para chocar, mas para ser 
simples. Para que complicar 
a vida, se nem Jesus agiria 
assim. Por que não?

Festa em honra a N. S. de 
Fátima – Guarujá

14 a 24/5- 18h30- Reza 
do Terço, seguida de Missa 
Solene. 

26/5- Festa de N. S. de 
Fátima: 6h- Alvorada com 
fogos/ 7h- Alvorada Festiva.

8h- Missa Festiva/ 9h- 
Hasteamento do Pavilhão 
Nacional.

9h15- Missa Festiva/ 
9h30- Procissão Motorizada/ 
10h30- Missa Festiva.

18h- Procissão das velas/ 
19h- Missa Campal.

Todos os fi nais de sema-
na haverá quermesse com 
barracas de doces, salgados 
e música ao vivo. 

End. Par. N. Sra de Fáti-
ma e Sto. Amaro-Pça. da Ma-
triz, 1 com Avenida Puglisi, 
Centro. Tel.: 3386-6771.    

Festa em honra a N. S. de 
Fátima – Santos

Peregrinos. de Nossa Se-
nhora  de Fátima do Porto 
de Santos celebram a Padro-
eira, com procissão e missa 
festiva:

Dia 13/5 - 15H30 - Saída 
da procissão em frente a Pa-
róquia da Aparecida (Afonso 
Pena, 614). Missa na paró-
quia S. Benedito e em seguida 
procissão até o Monumento 
de N.S. de Fátima no Porto.

18h- Bênção aos devotos, 
portuários e ao povo em 
geral, em frente ao monu-
mento. 

Itanhaém
Festa do Divino – Matriz de 

Sant’Anna
10/5- 19h- Chegada das 

Bandeiras/ Missa de encerra-
mento da Folia do Divino.

11/5- 20h- Noite da Soca 
(Praça). 21h/ Festival Divino 
Momento.

12/5- 5h- Alvorada festi-
va/ 5h30- Café com Cuscuz. 
11h30- Procissão do Mas-
tro/ 12h- Solene “erguida do 

mastro”. 
19h- Missa e início do 

Setenário/ 20h- Quermesse 
e festival “Divino Momento.

13 e 14/5- 19h- Missa e 
Setenário.

15 e 16/5- 14h- Produção 
do Pão Bento (Padaria Pão e 
Cia). 19h- Missa e Setenário.

17/5- 19h- Missa e Setená-
rio. 20h30- Premiação do IX 
Concurso de Poesia “Letras 
do Divino”.

18/5- 12- Abertura do 
Império (Casa do Império).

18h30- Saída do Cortejo 
do Império para a Igreja 
Matriz/ 19h- Missa e encer-
ramento do Setenário.

20h30- Noite da Soca 
(Praça). 21h- Festival Divino 
Momento Especial.

19/5- 5h- Alvorada Festi-
va e Procissão das Bandeiras.

5h30- Café com Cuscuz 
(Praça). 10h- Missa Solene 
e distribuição do Pão Bento.

18h- Procissão do Divino 
Espírito Santo. 19h- Missa e 
Sorteio dos Festeiros 2014.

21h- Transmissão do ce-
tro, coroa e bandeira aos 
novos festeiros (Casa do 
Império).

21h30- Festival Divino 
Momento.

26/5- 19h- Missa e encer-
ramento da Festa 2013.

20h30- Solene descida do 
Mastro (Praça Matriz).

Entre os dias 11 e 26 de 
maio, nos fi nais de semana, 
haverá quermesse com praça 
de alimentação e apresen-
tações culturais no Centro 
Histórico. 

End.: Praça Carlos Bote-
lho, 115, Centro. Tel.: 3422-
4029.

Nossa Senhora Auxiliadora 
– Auxiliadora/ SV 

17 a 25/5- 19h – Novena 
de Nossa Senhora Auxilia-
dora.

26/5- 10h- Coroação de 
N. Senhora com as Crianças.

17h- Missa de encerra-
mento da festa e procissão.

Barracas nos dias 24, 25 e 
26 de maio.

End. Par. N. Sra. Auxi-
liadora- Praça Brasília, 421, 
Parque das Bandeiras. Tel.: 
3566-2119.

Sagrado Coração de Jesus 
– Santos

27/5- 20h- Celebração 
Penitencial em preparação à 
Novena do Sagrado Coração 
de Jesus.

29/5 a 6/6- 19h30- No-
vena do Sagrado Coração de 
Jesus*

* Nos dias 1 e 2/6 a nove-

na será às 19h.
7/6 - Festa do Sagrado 

Coração de Jesus:
9h- Missa Vocacional e 

adoração ao Santíssimo Sa-
cramento.

11h- Hora Santa pelo 
Clero.

19h30- Missa Solene.
End.: Par. Sagrado Cora-

ção de Jesus: Av. Bartolomeu 
de Gusmão, 114, Aparecida. 
Tel.: 3236-8155 

Beato José de Anchieta- Be-
ato Anchieta/ SV.

1 a 8/6- Novena e Missa.
9/6- 18h- Missa festiva, 

procissão e quermesse.
End.: Par. Beato Anchie-

ta- Rua Maria Rita S. B. L. 
Pontes, 509, Humaitá. Tel.: 
3406-2396.

Santo Antônio – Valongo/ 
Santos

31/5 a 12/6- 18h30- Tre-
zena de Santo Antônio segui-
da de Missa.

13/6- 8h/ 10h/ 12h/ 14h/ 
16h- Missas.

18h- Procissão.
19h- Missa campal. 
End.: Santuário Santo 

Antônio do Valongo- Largo 
Marquês de Monte Alegre, 
13, Valongo. Tel.: 3219-1481.

30/5 - Celebração de Corpus Christi nas paróquias da Diocese 
SANTOS
Catedral - 9h30- Missa.
N.S. dos Navegantes- 9h- 

Missa/18h- Missa com pro-
cissão.

Jesus Crucificado- 8h- 
Missa.

N. Sra Assunção- 19h- 
Missa.

N. Sra. do Carmo- 9h- 
Missa.

Imaculado Coração de 
Maria- 19h- Missa.

São Paulo Apóstolo- 19h- 
Missa.

Santa Cruz- 7h30 e 18h30- 
Missa com procissão.

Santa Edwíges- 19h30- 
Missa.

N. Sra. do Rosário de 
Pompéia- 17h- Missa/ Du-
rante o dia, a cada meia hora, 
haverá Hora Santa.

S. João Batista- Nova Cin-
tra- 18h- Procissão e Missa.

N. Sra. Aparecida- 18h-
Missa campal.

S. Tiago Apóstolo- 17h- 
Missa e procissão.

São Benedito- 19h- Missa.
São Jorge Mártir- 18h- 

Missa.
Santa Margarida Maria e 

Sagrada Família- 17h- Missa 
festiva na par. Santa Marga-
rida seguida de procissão até 
a Sagrada Família.

Convento do Carmo- 18h- 
Missa. 

Santo Antônio do Em-
baré- 16h- Missa seguida de 
procissão.

Sagrado Coração de Je-
sus- 9h- Missa. 

São José Operário- 17h- 
Adoração ao Santíssimo 
Sacramento/ 18h- Missa e 
procissão.

Santo Antônio do Valon-
go- 19h- Missa.

São Judas Tadeu- 19h- 
Missa.

Senhor dos Passos e Sra. 
Das Dores- 18h- Missa.

SÃO VICENTE
São Vicente Mártir- 10h- 

Missa/ 18h- Missa com pro-
cissão.

Beato José de Anchieta- 
19h- Missa com procissão.

N. Sra. do Perpétuo So-
corro- 20h- Missa. 

N. Sra. Auxiliadora- 16h-
Missa e Procissão.

São Pedro Pescador- 7h- 
Início da confecção dos ta-
petes/ 15h - Missa campal 
na Paia do Itararé (Bolsão 
do Estacionamento da Av. 
Ayrton Senna da Silva).

São João Evangelista- 
19h- Missa e Procissão.

N.Sra. das Graças- 17h- 
Missa e procissão.

Reitoria N. Sra. do Ampa-
ro – 17h- Procissão e missa. 

N. Sra. Aparecida- 14h- 
montagem dos tapetes (fei-
tos em fuxico). 16h- Missa e 
procissão. 

PRAIA GRANDE
N. Sra. das Graças- 29/5- 

12h- Início da confecção dos 
tapetes.

30/5- 16h- Missa presidi-
da por Dom Jacyr Francisco 
Braido, seguida de procissão.

ITANHAÉM
N. Sra. de Sion- 16h- Mis-

sa e procissão na praça com 
os tapetes.

N. Sra. da Conceição e 
Sta. Terezinha - 15h- Missa, 
seguida de procissão.

I g r e j a  M a t r i z  d e 
Sant’Anna- 19h- Missa.

PERUÍBE
São João Batista – 16h- 

Procissão e missa. 
São José Operário- 5h- 

Confecção de tapetes/ 15h- 
Procissão e missa.

GUARUJÁ
N. Sra. das Graças/Viente 

de Carvalho- 16h- Procissão, 
seguida de missa. 

Sta. Rosa de Lima- 8h30- 
Confecção dos tapetes/ 16h- 
Adoração ao Santíssimo na 
Capela São José (Santa Rosa 
III)/17h- Procissão até a 
Santa Rosa para celebração 
da missa.

Senhor Bom Jesus- 19h- 

Missa.
N. Sra de Fátima e Sto 

Amaro- 18h- Missa e Pro-
cissão

CUBATÃO
19h- Missa regional com 

todas as paróquia de Cubatão 
na Paróquia São Francisco 
de Assis. 

BERTIOGA
São João Batista- 19h30- 

Missa.
N. Sra. das Graças (Rivie-

ra) – 19h30- Missa.
São Judas (Vista Linda) – 

19h30- Missa. 

MONGAGUÁ
N. Sra. Aparecida- 15h- 

Missa. 

18/5- 20h- A Catedral 
de Santos está promoven-
do um Jantar Indiano 
em prol dos Jovens que 
vão para a Jornada Mun-
dial da Juventude, em 
julho, no Rio de Janeiro.

Colabore com nos-
sos jovens. Informações: 
3232-4593 ou 322-41593.

Missão
4/5 -  Missão na 

Comunidade Santa 
Bakhita (Paróquia da 
Catedral/Santos) - A partir 
das 15h, as Irmãs Fran-
ciscanas e agentes da co-
munidade farão visitas às 
casas dos moradores do 
bairro.

31/5- 19h- Coroação de 
Nossa Senhora, no San-
tuário N. Sra do Monte 
Serrat.

Colabore com os 
jovens da Catedral

Festa de N. Senhora de 
Fátima- Praia Grande

30/4 a 4/5- 19h30- Tre-
zena. 5/5 – 18h30- Trezena 
e Missa. 6/5 a 9/5- 19h30- 
Trezena.

Tríduo
10/5- 19h- Trezena e Mis-

sa de Louvor.
11/5- 19h- Trezena e Mis-

sa com a juventude.
12/5- 18h30- Trezena e 

Missa.
13/5- 19h30- Procis-

são e Santa Missa.
End.: Comunidade Nos-

sa Senhora de Fátima (Par. 
Santo Antonio) – Av. Irmãos 
Adornos, 485, Tude Bastos 

– Praia Grande. Tel.: 3473-
7489.

PD
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Jovens na reta final para o encontro com o Papa Francisco
Fotos Chico Surian/Arquivo PD/Paróquias/Comissão Juventude

Os jovens católicos de 
todo mundo estão em conta-
gem regressiva. Faltam pou-
cas semanas para a Jorna-
da Mundial da Juventude, 
momento em que jovens de 
todos os cantos do planeta 
Terra se encontram para 
ouvir a palavra do Santo 
Padre e ter um encontro 
com Cristo, dessa vez, no 
nosso País, na cidade do Rio 
de Janeiro.

Durante o último ano, 
nós acompanhamos a pre-
paração dos jovens de todo 
o Brasil para este gran-
de evento da juventude. A 
Campanha da Fraternidade 
2013, cujo tema foi “Fra-
ternidade e Juventude”, 
permitiu conhecer um pou-
co mais a realidade juve-
nil, refletindo quais são as 
necessidades e anseios dos 
jovens na sociedade atual.

Na Diocese de Santos, os 
jovens se mobilizaram para 
a JMJ, tanto no espírito 
quando em aspectos práti-
cos. Além da organização 
por paróquia ou movimento, 
a Comissão Juventude da 
Diocese buscou acompanhar 
esses jovens, organizando a 
ida deles ao Rio de Janeiro e 
proporcionando momentos 
de reflexão e espiritualidade. 
Nesse sentido, a Comissão 
tem passado por um gran-
de desafio de administrar 
e coordenar os jovens em 
questões práticas: inscrições, 
pagamentos, locomoção, 
estada, formação de grupos, 
entre outros. A coordenado-
ra diocesana da Comissão, 
Elys Santiago, contou que 
muitos finais de semana e 
horários livres estão sendo 
renunciados em função deste 
trabalho: “Nós, membros 
da Comissão, estamos nos 
dedicamos voluntariamente, 
realizando procedimentos 
administrativos ao quais não 
estamos acostumados a lidar 
em nossas áreas de atuação 
profissional, porém, todos 
os desafios e renúncias não 
superam nossa vontade de 
atingir o objetivo de garantir 
que todos os jovens inscritos 
participem desse momento 
tão especial para a Igreja que 
é a JMJ”, declarou Elys. 
RetRospectiva

A preparação para uma 
Jornada Mundial é mais 
do que se programar para 
viajar, pois a Jornada tem 
início muito antes das ‘datas 
oficiais’. Ela começa quando 
desperta no coração do jovem 
o desejo de ir. Para entrar 
nesse espírito peregrino e re-
fletir sobre qual o sentido da 
JMJ na vida de uma pessoa, a 
Comissão organizou e apoiou 
eventos juvenis diocesanos, 
buscando integrar e preparar 
espiritualmente os jovens. Os 
eventos foram: Festa e Ginca-
na da Juventude realizadas 
em agosto/2012, as Missões 
Populares realizada em ou-
tubro, o ‘Desperta Jovem’, 
encontros de formação sobre 
a JMJ nas Regiões Pastorais e 
o Dia Nacional da Juventude, 
organizado pela PJ.

Além desse eventos, foi 
feita a Peregrinação da ré-
plica da Cruz da Jornada que 
percorreu todas as paróquias, 
diversas comunidades da 
Diocese, Universidades, e 
que com o apoio e ajuda dos 

padres e pastorais, foi acom-
panhada de muita festa e 
celebração.

Para Elys, a peregrinação 
da réplica da Cruz foi uma 
motivação extraordinária 
para que os jovens fossem 
anunciadores da Boa Nova: 
“A Cruz não é um símbolo de 
derrota e dor, mas da repre-
sentação máxima do Amor 
que Deus tem por cada um 
de nós. Assim como a Cruz 
percorreu diversos cantos 
da Diocese, queremos tam-
bém impulsionar os nossos 
jovens a saírem em missão, 
visitando cadeias, hospitais, 
asilos e levando a Boa Notí-
cia aos menos favorecidos 
de nossa sociedade”, afir-
mou a coordenadora, que 
também ressaltou a grande 
participação dos jovens: “A 
peregrinação contagiou e 
motivou demais a juventu-
de. Aumentou o interesse do 
jovem em participar da JMJ 
após recepcionar a Cruz em 
sua comunidade. Todas as 
paróquias usaram a criati-
vidade e elaboraram ótimas 
atividades para receber a 
Cruz: via-sacra, apresenta-
ções teatrais, procissão com 
o símbolo em comunidades 
carentes, terço iluminado 
etc”.
Reta Final

As pré- inscrições para a 
Jornada Mundial da Juven-
tude já encerraram e da Dio-
cese foram 807 pré-inscritos. 
Nesta reta final acontece 
agora em maio, na paróquia 
Santa Margarida Maria, a 
Vigília Eucarística da Juven-
tude (4/5), que marca o en-
cerramento da peregrinação 
da réplica da Cruz. 

Antes do início da se-
mana da Jornada, há, no 
entanto, a Semana Missio-
nária, chamada também 
de ‘Pré-jornada’. “Estamos 
recebendo mensalmente do 
Comitê Organizador Local 
da JMJ a relação de jovens 
estrangeiros que participarão 
da Semana Missionária em 
Santos. Temos confirmados 
até agora cerca de 20 jovens 
vindos do México, Canadá e 
Argentina. A Semana Mis-
sionária acontecerá entre os 
dias 15 e 21 de julho de 2013”, 
explicou Elys.
semana missionáRia

Para esta Semana, será 
seguida a proposta do subsí-
dio enviado pela CNBB com 
a seguinte programação:

16/7- Acolhida dos pere-
grinos na Diocese de Santos 
e Celebração Eucarística nas 
paróquias.

17/7- Visitas missioná-
rias e apresentação da reali-
dade diocesana e paroquial.

18/7- Atividades pelas 
paróquias.

19/7-  Visita às Obras 
Sociais, partilha sobre as 
visitas missionárias e via-
sacra paroquial.

20/7- Festa da Juven-
tude

21/7- Celebração Eu-
carística de despedida dos 
jovens peregrinos e Missa 
de Envio)

22/7- Saída para o Rio 
de Janeiro.

Saiba mais sobre a JMJ 
na Diocese de Santos: fa-
cebook.com/comissao.ju-
ventude

13/2/13 - Dom Jacyr abençoa os jovens durante Missa de Cinzas na Catedral

1 a 8/12/12 - Perpétuo Socorro

2 a 9/2/13 - N.S. Fátima

17 a 20/2/13 - N.S. do Carmo

28/4 a 1/5/13 - Sagrada Família13 a 16/2/13 - N.S. dos Navegantes

10 a 13/2/13  - S. João Batista
20 a 23/2/13 - Sagrado Coração

24 a 27/2/13 - N. Sra. Aparecida

3 a 6/4/13 - Basílica do Embaré

17 a 20/3/13 - Coração de Maria

20 a 23/3/13 - Ro-
sário de Pompéia

10 a 13 de Abril - Semi-
nário S. José

7 a 10/4/13 - Je-
sus Crucificado

Na Comunidade 
Pantokrator

Via-Sacra dos jovens da Catedral com a 
Cruz no Monte Serrat - 21/4/13

24 a 27/4/13 - S. 
Tiago
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