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Assista
 nos canais

4 net e 40 UHF
TODOS OS DOMINGOS, ÀS 

11H15, A “VOZ DO PASTOR” 
COM A PARTICIPAÇÃO DO 
BISPO DIOCESANO DOM 

JACYR FRANCISCO BRAIDO

“A FESTA DE CRISTO REI – O Domingo, dia 23 de novembro próximo, é 
a FESTA DE CRISTO REI. E somos convidados a partir! ...  Partir em missão, a 
missão de anunciar o Evangelho! E anunciá-lo com alegria! Não nos acomodemos! 

Peregrinemos e transformemos o CENTRO DE CONVENÇÕES DE SÃO VI-
CENTE em nosso Cenáculo de Discípulos Missionários. Lá seremos acolhi-
dos de braços abertos pelo Cristo Rei. Celebremos compenetrados e entusiastas, 
cantando e rezando com alegria que invadirá nosso coração de grande assembleia 
reunida no amor.” 

(Mensagem de Dom Jacyr Braido para a Festa de Cristo Rei, p. 3)

Clero de Santos faz o Retiro Anual

Cem anos do Mov. 
de Schoenstatt

Missa abre o V Centenário
de Santa Teresa D’Ávila

Pe. Claudenil Moraes

Dentro das come-
morações dos 90 anos 
de criação da Diocese 
de Santos, em 4 de ju-
lho, e com a presença 
dos Bispos de Santos 
Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS e Dom Tarcí-
sio Scaramussa,SDB, o 
Clero realizou o  Retiro 
Anual, de 20 a 23 de 
outubro, na Casa de Re-
tiro, na Vila Dom Bosco, 
em Campos do Jordão, 
interior de São Paulo. 
Estiveram presente 43 
presbíteros e 12 diáco-
nos permanentes. 

P. 12

Dom Jacyr Francisco Braido,CS, descerra quadro comemorativo do V Centenário de nasci-
mento de Santa Teresa, fundadora da Ordem Carmelita Descalça, durante missa celebrada 
no Carmelo São José e da Virgem Mãe de Deus, em Santos, no dia 15 de outubro. Saiba mais.

P. 2, 3  E 6

Diversas missas nas paróquias da Diocese de Santos 
(na foto, missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida/
Santos) marcaram as comemorações dos 100 anos de 
fundação do Movimento Apostólico de Schoenstatt no 
dia 19 de outubro.

Luciano Gois/Mãe Peregrina

Mensagem da Assembleia 
Extraordinária do Sínodo
dos Bispos sobre a Família

P. 2

Chico Surian

P. 12
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Foi divulgada no dia 
18/10, mensagem da 3ª As-
sembleia Extraordinária do 
Sínodo dos Bispos, realizada 
no Vaticano, de 5 a 19 de 
outubro, com o tema "Os de-

contexto da evangelização". 
No texto, os padres sino-

-
dade no amor conjugal, o 

valores, o individualismo, o 
empobrecimento das rela-

-
des econômicas. Lembram, 

brutalidade das guerras e da 
opressão". Ao mesmo tempo, 

homem e da mulher" ensina 

necessidade do outro para ser 
si mesmo, mesmo permane-

se revela no dom mútuo". E 

com cansaços e caídas, se 
tem sempre a presença e o 
acompanhamento de Deus". 

********
A seguir, a íntegra da 

mensagem: 
Mensagem da 3ª As-

sembleia Extraordinária 
do Sínodo dos Bispos

Nós, Padres Sinodais reu-
nidos em Roma junto ao San-
to Padre na Assembleia Geral 
Extraordinária do Sínodo 
dos Bispos, nos dirigimos a 

-
sos continentes e, em parti-

Cristo Caminho, Verdade e 

admiração e gratidão pelo 

Igreja, nascemos e crescemos 

diversas histórias e aconteci-
mentos. Como sacerdotes e 
bispos, encontramos e vive-

nos narraram em palavras e 
nos mostraram em atos uma 

A própria preparação des-
ta assembleia sinodal, a partir 

inteiro, nos permitiu escutar 
a voz de tantas experiências 

nos dias do Sínodo nos en-

ajudando-nos a olhar toda 
a realidade viva e complexa 

vocês, apresentamos as pala-

ouvir a minha voz e abrir a 
porta, entrarei em sua casa e 
cearei com ele e ele comigo” 
(Ap 3,20). Como costumava 

-
sos ao longo das estradas da 
Terra Santa, entrando nas 
casas dos povoados, Jesus 

hoje pelos caminhos das nos-
sas cidades. Nas vossas casas 
se experimentam luzes e 

-
ções dramáticas. A escuridão 

-

mal e o pecado.
Existe, antes de tudo, 

-
delidade no amor conjugal, 

dos valores, do individualis-
mo, do empobrecimento das 
relações, do stress, de um 

-

assim, a não poucas crises 

apressado e sem a coragem 
-

ção, do perdão recíproco, 

dão, assim, origem a novas 
relações, novos casais, novas 
uniões e novos matrimônios, 

complexas e problemáticas 
para a escolha cristã.

-
-

saço da própria existência. 

-
cia, em uma doença grave, 
na degeneração neurológica 
da velhice, na morte de uma 

-

amor, considerando-as não 

-
las carnes doentes.

-
des econômicas causadas 
por sistemas perversos, pelo 

ditadura de uma economia 
sem rosto e sem um objetivo 
verdadeiramente humano” 
(Evangelii Gaudium 55), 

pessoas. Pensemos no pai 
ou na mãe desempregados, 
impotentes diante das neces-

dias vazios e sem expectati-

presa dos desvios na droga e 
na criminalidade.

um barco para atingir uma 

esperança migram nos de-

pelos seus valores espirituais 

pela brutalidade das guerras 
e das opressões. Pensemos 

-

e nos membros de tantas 

bem-estar anestesia-nos e 

nos parecem um mero espe-

Gaudium, 54). Fazemos ape-
-

zações internacionais para 
promoverem os direitos da 

A IGREJA É UMA CASA DE 
PORTAS ABERTAS

-

sempre aberta na acolhida, 

por isso, agradecidos aos 
-

des prontos a acompanhar 
e a assumir as dilacerações 
interiores e sociais dos casais 

-
ce atrás das janelas nas casas 
das cidades, nas modestas 

nas cabanas: ela brilha e 

Esta luz, na vida nupcial dos 
cônjuges, se acende com o 

diz o Livro do Gênesis (2,18) 

um diante o outro, em uma 
“ajuda correspondente”, isto 

do homem e da mulher nos 

tem necessidade do outro 
para ser si mesmo, mesmo 

se abre e se revela no dom 

em modo sugestivo a mulher 
do Cântico dos Cânticos: “O 

eu sou sua...eu sou do meu 

(Cnt 2,16; 6,3).

seja autêntico, o itinerário 
inicia com o noivado, tempo 
de espera e de preparação. 
Realiza-se em plenitude no 
Sacramento onde Deus colo-
ca o seu selo, a sua presença 
e a sua graça. Este caminho 

-
dade, a ternura, e a beleza, 

O amor tende pela sua na-

luz, o amor conjugal único e 
indissolúvel persiste, apesar 

milagres mais belos, embora 

-

dom da vida divina no Batis-

-
res, uma experiência possível 

-
vem esta aventura luminosa 
tornam-se um testemunho 
para todos, em particular 
para os jovens.

Durante este caminho, 

instável, com cansaços e 
caídas, se tem sempre a pre-
sença e o acompanhamento 

no diálogo entre marido e 

entre irmãos e irmãs. Depois 
vive isto ao escutar juntos a 
Palavra de Deus e na oração 

do espírito a ser criado em 

dia. Existem, portanto, o em-
penho cotidiano na educação 

partilhada e exercida com 

-
senta como autêntica Igreja 

comunidade eclesial. Os côn-
juges cristãos são, após, cha-
mados a tornarem-se mestres 

os jovens casais.

sintetiza todos os elos da 
comunhão com Deus e com 

se doa a todos nós, peregri-
nos na história em direção 

todos” (Col 3,11). Por isto, 
na primeira etapa do nosso 

sobre o acompanhamento 
pastoral e sobre o acesso aos 
sacramentos pelos divorcia-
dos recasados.

Nós, Padres Sinodais, vos 
pedimos para caminhar co-
nosco em direção ao próximo 

-

modesta casa. 

Também nós, unindo-
-nos à Família de Naza-
ré, elevamos ao Pai de 
todos a nossa invocação 
pelas famílias da terra:

Senhor, doa a todas as fa-
mílias a presença de esposos 
fortes e sábios,

que sejam vertente de 
uma família livre e unida.

Senhor, doa aos pais a 
possibilidade de ter uma 
casa onde viver em paz com 
a família.

possibilidade de serem sinais 

coragem do compromisso 

Senhor, doa a todos a 
possibilidade de ganhar o 
pão com as suas próprias 
mãos, de provar a sereni-
dade do espírito e de manter 
viva a chama da fé mesmo 
na escuridão.

Senhor, doa a todos a 

e credível, uma cidade justa 
e humana, um mundo que 
ame a verdade, a justiça e a 
misericórdia.

(fonte: cnbb.org.br)

Louvado seja Nosso 
Senhor Jesus Cristo!

Caro leitor(a), com 
imensa alegria iniciamos 
um espaço de partilha de 
nossa Espiritualidade. Des-
ta vez, motivados por uma 
razão ímpar: o V CENTE-
NÁRIO DE NASCIMENTO 
DE NOSSA SANTA MA-
DRE TERESA DE JESUS, 
Virgem, Doutora e Funda-
dora do Carmelo Descalço. 

Neste espaço você terá 
oportunidade de conhecer 
um pouco mais da vida 
desta grande mulher e 
beber de sua espiritua-
lidade aproximando-se 
um pouco mais de nosso 
Carmelo, participando 
das Missas comemorati-

Quem foi santa Tere-
sa de Jesus?

Teresa do Menino Jesus ou 
santa Teresinha como popu-

das mulheres mais impor-
tantes da história de todos 
os tempos. O seu nome está 

história do Carmelo pelo seu 

de Fundadora do Carmelo 

espanhola pelo brilho e pro-

sua mensagem sempre viva, 

-

mereceu o título de Doutora 

divina.

NASCIMENTO DE TERESA

Estamos a comemorar o 
V Centenário de seu nasci-

Ávila, aos 28 de março de 
-

nhã. Era o alvorecer de um 
novo tempo: havia apenas 

continente. Toda a Espanha 
-

vela em alto mar...

PAIS VIRTUOSOS

De seu pai, Alonso San-
chez de Cepeda, sabemos 
ser ele homem de cultura e 

muito caridoso e piedoso, go-

honestidade de costumes 
-

nomia inspirava respeito a 
-

se: tudo nele testemunhava 
a dignidade do seu caráter. 

característica marcante de 
toda a vida de Teresa. 

Quando morreu a sua pri-
meira mulher, Catalina del Peso 
Y Henao, possuía boas terras, 
rebanhos enormes, casas e jóias 
em abundância... Depois de 
três anos de viuvez desposou-
-se com Beatriz de Ahumada, 

um menino e uma menina, 

seguido em 1512 de Rodrigo. E, 

teve a responsabilidade de 
cuidar de cinco crianças: uma 
carga pesada demais para uma 
natureza delicada. Por isso, 
apesar de sua coragem, vemo-la 

-

Antonio, Pedro, Jerônimo, 
Agostinho, Joana e, sem dúvi-

-
mos três irmãs e nove irmãos. 
Todos se pareceram com seus 
pais pela bondade de Deus, em 
serem virtuosos”, diria mais 
tarde Teresa. Portanto, uma 

-
mente respeitável e respeitada.

“Minha mãe tinha muitas 
virtudes e passou a vida com 

-
díssima honestidade”. Uma 
nota aparentemente negativa 

pelos livros de cavalaria, mas 

isso estivesse suscitando em 
Teresa o seu grande amor 
pelas aventuras e romances da 

Carmelitas celebram 
V Centenário de 
nascimento de Santa 
Teresa de Jesus

com temas relacionados 
entre a vida de Teresa e 
as realidades do mundo 
de hoje.

Participe e venha cele-
brar conosco esta grande 

TODO DIA 15 DE 
CADA MÊS MISSA CO-
MEMORATIVA ÀS 19 
horas.

Carmelo de São José 
- Rua Dom Duarte Leopol-
do e Silva, 50. Ponto de Re-

Canal 01, Cidade: Santos/
SP. Tel: (13) 32394052.

www.carmelodesantos.
com.br   

Santa Teresa X Família

GRANDES CONQUISTAS

-
gioso e de grandes descobertas 
históricas, cresceu Teresa, tra-
zendo consigo a enorme baga-
gem de traços herdados desta 
vivência e do desenvolvimento 
Mundial. Ao ver seus irmãos 

sente em seu coração o mesmo 
-

mais a abandonou, deixando 
em Teresa um sentimento de 
destemor.

À PROCURA DO MARTÍRIO

-

rendia muito tempo de tro-
cadilhos e brincadeiras com 

“Pra sempre, sempre, sempre 
Teresa?” “Sim! Pra sempre, 
sempre, sempre Rodrigo!” 

casa dos Cepeda e Ahumada 
estava envolvida no silêncio, 
Teresa com apenas 7 anos 
arrasta a seu irmãozinho 
Rodrigo para a terra dos 
“mouros” com a esperança 

não deu muitos resultados. O 
encontro com o tio terminou 

Teresa o início de um pro-
grama de vida: “Quero ver a 
Deus!” Expressão candorosa 

sua alma e pressagia o mís-
tico tormento de sua vida 
inteira. Conservará sempre o 
seu entusiasmo juvenil, o seu 
amor pela aventura. Ela vive 
a angústia dos Santos, não 
sabe se adaptar ao medíocre. 

DA FAMÍLIA DE TERESA 
QUAL MENSAGEM TIRAR 
HOJE?

e tantos outros atributos são o 

gerar muitos e bons cristãos 
comprometidos com o de-

Dentre eles destaca-se uma 

uma exímia escritora, “mesmo 
sem pretensão de ser”, capaz 
de dar sua vida pela causa 

maneira. 
-

pelos valores culturais e mo-

e mulheres para uma nova 
sociedade.

Com estes poucos rela-
tos do ambiente familiar 
de Teresa, podemos nos 
questionar: 

deixou em nós? E hoje muitos 

-
gonistas da história? Somos 

Podemos, por vezes, ser 
tomados pelo cansaço do 
caminho, mas sem nunca 
desanimar, pois como nos diz 

-

Caminhemos dentro do 
-

do, com as orientações do 
Sínodo pelas Famílias! Ah! 

-

marcas de amor e de gratidão 
-

satis!” -  nunca se esgota!
 Monjas Carmelitas Descalças

Mensagem da 3ª Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos
Arte sobre foto Chico Surian
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MENSAGEM DO BISPO

D. Jacyr Francisco 

Braido,CS 

Bispo Diocesano 

de Santos

Cristo Rei e Missão: a alegria de anunciar o Evangelho

VOZ DO PASTOR

A Sua Excelência D. Je-
sus García Burillo, Bispo de 
Ávila

Amado Irmão!
No dia 28 de Março de 

1515 nasceu em Ávila uma 
menina que, com o tempo, 
viria a ser conhecida como 
santa Teresa de Jesus. Na 
iminência do quinto centená-
rio do seu nascimento, dirijo 
o meu olhar para aquela ci-
dade para dar graças a Deus 
pela dádiva desta mulher 
grandiosa e para encorajar 

Ávila e todos os espanhóis a 
conhecerem a história desta 
fundadora insigne, assim 
como a ler os seus livros 
que, juntamente com as suas 
filhas nos numerosos con-
ventos carmelitas espalhados 
pelo mundo, continuam a 
dizer-nos quem e como era 
Madre Teresa, e o que ela 
pode ensinar-nos, a nós ho-
mens e mulheres de hoje.

Na escola da santa an-
darilha aprendamos, tam-

A imagem do caminho pode 
resumir muito bem a lição 
da sua vida e da sua obra. 
Teresa entendia a vida como 
um caminho de perfeição, ao 
longo do qual Deus conduz 
o homem, de morada em 

ao mesmo tempo, põe-no a 
caminho dos outros homens. 
Por qual vereda nos quer 
levar o Senhor, seguindo os 
passos de santa Teresa e de 
mãos dadas com ela? Gosta-
ria de recordar quatro, que 
me fazem um grande bem: a 
alegria, a oração, a fraterni-
dade e o seu tempo.

Teresa de Jesus convida 
as monjas a «caminhar com 
alegria, servindo» (Caminho, 
18, 5). A verdadeira santidade 

Por ocasião do V Centenário de nascimento de Santa Teresa D’Ávila

Antes de ser heróis corajo-
sos, os santos são fruto da 
graça de Deus aos homens. 
Cada santo nos mostra uma 
característica do semblante 

santa Teresa contemplamos o 
Deus que, sendo «Majestade 
soberana e Sabedoria eterna» 
(Poesia 2), se revela próximo 
e companheiro, e tem prazer 
de falar com os homens: 
Deus alegra-se com cada 

amor, na santa brotava uma 
alegria contagiosa que ela 
não conseguia dissimular e 

preciso percorrer durante a 

nea, superficial, tumultuo-
sa. É necessário procurá-la 
«desde o início» (Vida,13, 1). 
Manifesta o júbilo interior da 

atalho fácil que evita a renún-
cia, o sofrimento ou a cruz, 
mas encontra-se mediante o 

e dores (cf. Vida, 6, 2; 30, 8), 

e procurando o Ressuscitado 
(cf. Caminho, 26, 4). Por isso, 

a alegria de santa Teresa não 

cial. Como o júbilo celeste, 
ela consiste em «rejubilar 
com a alegria de todos» (Ca-
minho, 30, 5), pondo-se ao 
serviço dos outros com amor 
abnegado. Como disse num 
dos seus mosteiros então em 

do aos jovens: «Não deixeis 
de caminhar com alegria!» 

arrastamos pesadamente, 
mas uma fonte de alegria que 
enche de Deus o coração, im-
pelindo-o a servir os irmãos!

o caminho da oração, que ela 

«uma relação de amizade, um 
encontrar-se frequentemente 
a sós com quem sabemos que 
nos ama» (Vida, 8, 5). Quando 
os tempos são «duros», «são 
necessários amigos fortes de 
Deus» para sustentar os mais 
frágeis (Vida, 15, 5). Rezar não 

colocar dentro de uma bolha, 
e nem sequer de se isolar, mas 
de progredir numa amizade 
que quanto mais cresce, tanto 
mais põe em contato com o 
Senhor, «amigo autêntico» e 

com o qual «tudo pode ser su-

«nos infunde ajuda e coragem, 
e nunca nos abandona» (Vida, 
22, 6). Para rezar, «o essencial 

muito» (Moradas, IV, 1, 7), 

olha constantemente para nós 
com amor e nos suporta com 
paciência (cf. Caminho, 26, 
3-4). Deus pode atrair as almas 

seguro» (Vida, 21, 5). Deixá-
-la significa perder-se (cf. 

da santa são de atualidade pe-
rene! Por conseguinte, ide em 
frente, ao longo do caminho 
da oração, com determinação 

válido de maneira particular 
para todos os membros da vida 
consagrada. Numa cultura do 

do «sempre, sempre, sempre» 
(Vida, 1, 4); num mundo sem 
esperança, mostrai a fecun-
didade de um «coração apai-
xonado» (Poesia 5); e numa 
sociedade com tantos ídolos, 
sede testemunhas de que «só 
Deus basta!» (Poesia 9).

demos percorrer sozinhos, 
mas juntos. Para a santa 
reformadora, o percurso 
da oração passa pela senda 
da fraternidade no seio da 
Igreja-mãe. Foi esta a sua 
resposta providencial, deri-
vada da inspiração divina e 
da sua intuição feminina, às 
problemáticas da Igreja e da 

dar pequenas comunidades 
de mulheres que, à imitação 

guissem Cristo vivendo o 

e sustentando a Igreja inteira 
mediante uma vida transfor-
mada em oração. «Irmãs, foi 

aqui» (Caminho, 8, 1), e com 

Jesus Cristo, permaneceria 
ao nosso lado» (Vida, 32, 

fraternidade na Igreja: cami-
nhar juntamente com Cristo, 

lidade, Teresa de Jesus não 
nos dá muitas recomenda-
ções, mas simplesmente três: 
amar-se em grande medida 
uns aos outros, desapegar-
-se de tudo e verdadeira hu-
mildade, a qual, «embora 
seja por mim mencionada 
por último, constitui a vir-

tude principal enquanto as 
abrange todas» (Caminho, 

gostaria de comunidades 
cristãs mais fraternas, onde 
se possa percorrer tal itine-
rário: caminhar na verdade 
da humildade que nos liberte 
de nós mesmos, para amar 
mais e melhor o próximo 
sobretudo os mais pobres! 
Não existe nada de mais belo, 
do que viver e morrer como 

mãe de portas abertas, a 
Igreja está sempre a caminho 
rumo aos homens, para lhes 
levar aquela «água viva» (cf. 
Jo 4, 10) que irriga o horto 
do seu coração sequioso. A 
santa, escritora e mestra de 
oração, foi fundadora e ao 
mesmo tempo missionária 

sua experiência mística não a 
separou do mundo, nem das 
preocupações das pessoas. 
Pelo contrário, incutiu-lhe 
impulso e coragem renovados 
para os afazeres e tarefas de 
cada dia, dado que «o Senhor 

tachos» (Fundações, 5, 8). 

do queixume amargo mas, 
ao contrário, aceitando-as na 

para dar mais um passo ao 
longo do caminho. Pois «para 

grandes graças àqueles que 
O servem» (Fundações, 4, 
5). Hoje, Teresa diz-nos: 
reza mais para entenderes 
bem o que acontece ao teu 
redor e, assim, para agires 
melhor. A oração derrota o 
pessimismo e gera boas ini-
ciativas (cf. Moradas, VII,4, 
6). Nisto consiste o realismo 
teresiano, que exige obras 

e não emoções, amor e não 
sonhos; o realismo do amor 
humilde diante de um asce-
tismo ofegante! Às vezes, a 
santa abrevia as suas cartas 

a caminho!» (Carta 469, 7.9), 
como expressão da urgência 

fa encetada. Quando o mun-
do arde, não se pode perder 
tempo em questões de pouca 

contagiasse todos, esta santa 
pressa de sair para percorrer 
os caminhos do nosso tempo, 

«Chegou a hora de ca-
minhar!» (Ana de São Bar-
tolomeu, Últimas obras na 

palavras de santa Teresa 
de Ávila, pronunciadas em 
ponto de morte, constituem 
a síntese de toda a sua vida 
e hoje tornam-se para nós, 
principalmente para a família 
carmelita, para os seus conci-
dadãos de Ávila e para todos 
os espanhóis, uma herança 
inestimável, que deve ser 
conservada e enriquecida.

te a minha saudação cordial, 
digo a todos: «Chegou a hora 
de caminhar, procedendo ao 
longo das estradas da alegria, 
da oração e da fraternidade, 
do tempo vivido como graça! 
Percorramos os caminhos 
da vida, de mãos dadas com 
santa Teresa. Os seus passos 
conduzem-nos sempre para 
Jesus.

Peço-vos, por favor, que 
rezeis por mim, porque pre-
ciso das vossas orações. Que 
Jesus vos abençoe e a Virgem 
Maria vos proteja!

Fraternalmente,
FRANCISCO
Vaticano, 15 de Outubro 

de 2014.

Papa Francisco

O mês de novembro inicia 
com a celebração de TODOS 
OS SANTOS E SANTAS. 

sua bela e grande vocação à 

Senhor, o Deus verdadeiro, 

RANÇAS e se reunindo de 
todas as partes da terra e 
recebendo a glória defini-
tiva de estarem com Jesus 

“Vi uma multidão imen-
sa de gente de todas as 
nações, tribos, povos e 
línguas, que ninguém 
podia contar. Estavam 
de pé diante do trono e 
do Cordeiro; trajavam 
vestes brancas e traziam 
palmas na mão, Todos 
proclamavam em voz for-
te: “A salvação pertence 
ao nosso Deus, que está 
sentado no trono, e ao 
Cordeiro” (Ap, 7,9-10).

Todos e todas estas pesso-
as viveram sua vida e passa-

dia 02 de novembro, celebra-

ditamos com São Paulo: “A 
esperança não decep-
ciona, porque o amor 
de Deus foi derramado 
em nossos corações pelo 
Espírito Santos que nos 
foi dado.” O próprio Deus 
se fez homem em Jesus e 
morreu por nós: “A prova 
de que Deus nos ama é 
que Cristo morreu por 
nós quando éramos ain-
da pecadores” (Rm, 5-8). 

“Todos os 

a mim, e quando vierem, 
não os afastarei. Pois, eu 
desci do Céu não para 
fazer a minha vontade, 
mas a vontade daquele 
que me enviou. E esta é a 
vontade daquele que me 
enviou: que eu não perca 
nenhuma daqueles que 
me deu, mas os ressus-
cite no último dia.” (Jo, 
37-39).

OS TALENTOS – Para 

Deus nos confere os talentos 
necessários para isto. No 33º 
Domingo do Tempo Comum, 
que nos prepara para a Festa 

de Cristo Rei, impressiona 
como Jesus nos desafia a 
multiplicar os talentos que 

ia viajar para o estrangeiro. 
Chamou seus empregados 
e lhes entregou seus bens. 
A um deu cinco talentos, a 
outro deu dois e ao terceiro, 
um; a cada qual de acordo 

seguida viajou (Mt, 14-15). 
Quando voltou, deu grande 
recompensa aos que tinham 
multiplicado os talentos re-
cebidos: 
na administração de tão 
pouco, eu te confiarei 
muito mais. Vem parti-
cipar de minha alegria! 

que não produziu nada, mas 
apenas guardou o único ta-
lento recebido: “Quanto a 
este servo inútil, jogai-o 
lá fora na escuridão. Aí 
haverá choro e ranger 
de dentes!” (Mt 25, 14-30). 
Todos somos chamados a 
produzir a partir do que re-

COMUNICADA! 
A EVANGELII GAU-

DIUM – Acompanhemos 
o Papa Francisco: “Todos 
os cristãos, em qualquer 
lugar e situação em que se 
encontrem, estão convida-
-dos a renovar hoje mesmo 
o seu encontro pessoal com 
Jesus Cristo, ou pelo menos, 
a tomar a decisão de se dei-
xar encontrar por Ele, de 
procurá-Lo dia a dia, sem 
cessar. Não há motivo para 
alguém pensar que o con-
vite não lhe diz respeito, já 
que “da alegria trazida pelo 
Senhor, ninguém é excluído” 
(Paulo VI, Gaudete in Domi-
no). Quem arrisca o Senhor 
não o desilude, e quando se 
dá um pequeno passo em 
direção a Jesus, descobre-

braços aberto a sua chegada. 

a Jesus Cristo: “Senhor, 
deixei-me enganar, de 
mil maneiras fugi do 
vosso amor, mas aqui 
estou novamente para 
renovar a minha aliança 
convosco. Preciso de vós. 
Resgatai-me de novo, 

Senhor; aceitai-me mais 
uma vez nos vossos bra-
-ços redentores” 
3). “Somente graças a este 
encontro – ou reencontro – 
com o amor de Deus, que se 
converte em amizade feliz, 

é que somos resgatados de 
nossa consciência isolada e 
da autorreferencialidade. 
Chegamos a ser plenamente 
humanos quando somos 
mais que humanos, quando 
permitimos que Deus nos 
conduza para além de nós 
mesmos a fim de alcan-
çarmos o nosso ser mais 
verdadeiro. AQUI ESTÁ A 
FONTE DA AÇÃO EVAN-
GELIZADORA! 

ANUNCIAR O EVAN-
GELHO – “Os cristãos têm 
o dever de receber e anunciar 

impõe uma nova obrigação, 
mas como que partilha uma 
alegria, indica um horizonte 
estupendo, oferece um ban-
quete apetecível. A Igreja não 
cresce por proselitismo, mas 

São João Paulo II nos 

disse que “não se pode per-
der a tensão para o anúncio 
àqueles que estão longe de 

primária da Igreja”. A ativi-
dade missionária ainda hoje 

para a Igreja e a causa mis-
sionária deve ser a primeira 
de todas as causas” (Carta 
Redemptoris Missio, 34).

Papa Francisco propõe 
a reforma da Igreja em saída 
missionária, superando as 
tentações de acomodação dos 
agentes de pastoral, para ser 
a totalidade do povo de Deus 
que saia para evangelizar. 
A Igreja deve “Primeirear, 
envolver-se, acompanhar, 

FESTEJAR. 
A FESTA DE CRISTO 

REI – O Domingo, dia 23 

somos convidados a partir! 
...  Partir em missão, a missão 

anunciá-lo com alegria! Não 
nos acomodemos! Peregri-
nemos e transformemos o 

Cenáculo de Discípulos 
Missionários
acolhidos de braços abertos 
pelo Cristo Rei. Celebremos 
compenetrados e entusias-
tas, cantando e rezando com 
alegria que invadirá nosso co-
ração de grande assembleia 
reunida no amor. 

A PALAVRA DE DEUS 

contagiante: 
a) – O Profeta Eze-

quiel toma das palavras do 
próprio Senhor: “Vede! Eu 
mesmo vou procurar minhas 
ovelhas e tomar conta delas. 
Como o pastor toma conta 
do rebanho, de dia, quando 
se encontra no meio das 
ovelhas dispersas, assim vou 
cuidar de minhas ovelhas e 
vou resgatá-las de todos os 
lugares em que foram dis-
persadas num dia de nuvens 
e escuridão” 

 b) – São Paulo nos 
diz: “Como em Adão todos 
morrem, assim também 
em Cristo todos reviverão.  
Porém, cada qual, segundo 
uma ordem determinada: 
em primeiro lugar, Cristo, 
como primícias; depois, os 
que pertencem a Cristo, por 
ocasião de sua vinda. A se-

entregar a realeza a Deus 
Pai” (1Cor, 15, 22-24.

c) – O Evangelho de 
Mateus nos apresenta o que 
Jesus disse a seus discípulos 
sobre o fim dos tempos: 
“Quando o Filho do Homem 
vier em sua glória, acom-
panhado de todos os anjos, 
então se assentará em seu 
trono glorioso. Todos os po-
vos da terra serão reunidos 
diante dele, e ele separará 
uns dos outros, assim como 
o pastor separa as ovelhas 

ovelhas à sua direita e os ca-

o rei dirá aos que estiverem à 
sua direita: “Vinde, benditos 
de meu Pai! Recebei como 
herança o reino que meu Pai 
vos preparou desde a criação 
do mundo! Pois:

•Eu estava com fome e 
me destes de comer; Eu es-
tava com sede e me destes 
de beber; eu era estrangeiro 
e me recebestes em ca-sa; eu 
estava nu e me vestistes; eu 
estava doente e cuidastes de 
mim; eu estava na prisão e 
fostes me visitar”.

•Então os justos lhe per-
guntarão: quando foi que te 
vimos com fome e me destes 
de comer? Com sede, e me 
destes de beber? Quando foi 
que te vimos estrangeiro e 
te recebemos em casa, e sem 
roupa e te vestimos?

derá: “EM VERDADE EU 
VOS DIGO QUE, TODAS 
AS VEZES QUE FIZES-
TES ISSO A UM DOS 
MENORES DE MEUS 
IRMÃOS, FOI A MIM 
QUE O FIZESTES”. (Mt, 
25, 31-40).

que Jesus nos apresenta na 

próximo dia 23 de novembro 
deste ano da graça de 2014. 
Vamos nos compenetrando 

diosa e bela que deveremos 

a cada um ou uma de nós, 
pessoalmente; aos nossos 
irmãos e irmãs; aos nossos 
amigos/as, vizinhos/as; aos 
que creem e aos que ainda 
não creem. 

cente, no dia de CRISTO 

VIVA CRISTO REI! 
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Segunda-feira
1. São Francisco de Assis / Cubatão – 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora /(Par. S. Anto-
nio)/Praia Grande – 20h
3. N.S.Aparecida/Santos–20h(última 2ª-f)
4. Com. Sta Clara /(Par. São Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu/ - Temporariamente na 
Capela Jesus Ressucitado/ 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 /S.Vicente - 20h. 
10. Cap. S. Pedro e S. Paulo/ (Par. S. 
Judas Tadeu - Cubatão) - 20h.
11. N. Sra. das Graças/Vicente de Carva-
lho - 2ª-f após a missa das 19h30
12.  N. Sra. do Rosário de Pompéia/ - 20h 
- 2ª segunda-feira.
13 - S. Jorde Mártir - 20h
Terça-feira
14. Cap. S.Antonio/(Par.N.S. Graças/
PG - 19h)
15. Reitoria de N. Sra. do Amparo/ - toda 
terça-feira às 20h30.
16. S. José Operário/Peruíbe - Toda terça-
-feira, 19h30
Quarta-feira
17. Matriz de S.Antônio/PG-19h30.
18. S. José Operário/Santos–19h30 (1ª 
4ª-f)
18. Esp. Santo/Fátima/ Guarujá – 19h30
19. Aparecida (S. Judas/Cb – 20h
21. N. Sra. Assunção/ - Santos - 20h
22. Coração de Maria/Santos - 2ª quarta-
-feira do mês. 
Quinta-feira
23. S. Judas /(S. J. Batista/Peruíbe) - 3ª 
5ª-f - 19h30.
24. Par. S. Judas/Stos - Após a missa das 
20h (Toda 1ª 5ª-f).
25. Aparecida/SV – 19h
26. Lapa /- toda 5ª-f às 20 horas.
27. Graças-SV/ - 2ª  5ª-f - 20h.
Sexta-feira
28. S. Benedito/Stos – 18h
29. Santa Margarida/ Santos – 20h
30. Par. São Tiago/ Santos – 20h
31. S. João/Peruíbe - 20h  (4ª 6ª-f).
32. Sr dos Passos/- Última - 20h.
33. S. Vicente Mártir/- 2ª 6ª-f- 20h - .
Sábado
34. Cap. S. Judas /(Par. N.S. de Sion) - 
19h30 - 1º sábado.
35. S. João Batista /17h30 - Peruíbe - 
todo 3º sábado
Domingo
36. N.S. Aparecida/SV– 7h (2º domingo)
37. Igreja Divino Espírito Santo /(Paróquia 
S.  Tiago)/Santos – 20h
38. Santa Teresinha/ - Itanhaém - 19h

QUAL É A DÚVIDA?

Pe. Dr. Caetano Rizzi  - Vigário 

Judicial da Diocese de Santos

Uma igreja em saída

Todo domingo, às 9h, a Santa Cecília TV 

retransmite missas gravadas nas paró-

quias da Diocese.  Veja a programação das 
missas de  novembro:

8 - 19h - N. S. das Graças - P G
15 - 16h - Santa Cruz - Santos 
23 - 9h - Cristo Rei - Centro de 

Convenções em S. Vicente
29 - 18h - Igreja Santa Bakhita 

/Santos
A Santa Missa é transmitida pelos se-

guintes canais da Santa Cecília TV: 51 

UHF Litoral Sul, 52 UHF, 13 NET.

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

01 Mt 5,1-12a

Dom - 02 1ª Leitura - Ap 7,2-4.9-14 2ª Leitura - 1Jo 3,1-3 Evangelho - Mt 5,1-12a

03 Lc 14,12-14 04 Lc 14,15-24 05 Lc 14,25-33 06 Lc 15,1-10 07 Lc 16,1-8 08 Lc 16,9-15

Dom - 09 1ª Leitura - Ez 47,1-2.8-9.12 2ª  Leitura - 1Cor 3,9c-11.16-17 Evangelho - Jo 2,13-22

10 Lc 17,1-6 11 Lc 17,7-10 12 Lc 17,11-19 13 Lc 17,20-25 14 Lc 17,26-37 15 Lc 18,1-8

Dom - 16 1ª Leitura - Pr 31,10-13.19-20.30-31 2ª Leitura - 1Ts 5,1-6 Evangelho - Mt 25,14-30

17 Lc 18,35-43 18 Lc 19,1-10 19 Lc 19,11-28 20 Lc 19,41-44 21 Mt 12,46-50 22 Lc 20,27-40

Dom - 23 1ª Leitura - Ez 34,11-12.15-17 2ª Leitura - 1Cor 15,20-26.28 Evangelho - Mt 25,31-46

24 Lc 21,1-4 25 Lc 21,5-11 26 Lc 21,12-19 27 Lc 21,20-28 28 Lc 21,29-33 29 Lc 21,34-36

Dom - 30 1ª Leitura - Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 2ª Leitura - ICor 1,3-9 Evangelho - Mc 13,33-37
Fonte: Agenda Litúrgica - Apostolado Litúrgico; www.cnbb.org.br/liturgia

www.saojorgemartir.com.br/liturgia

Liturgia - NOVEMBRO

Datas Importantes:

1 - Todos os Santos . Solenidade
2 - Comemoração de todos os Fiéis Defuntos . Solenidade
3 - São Martinho de Lima
4 - Carlos Borromeu, bispo, amigo dos pobres, Itália, 

séc XVI
5 - São Zacarias e Santa Isabel
6 - São Leonardo de Noblac
7 - Santa Carina
8 - Santo Adeobaldo
9 - Dedicação da Basílica do Latrão. Primeira catedral 

de Roma. Séc 4. Dia de oração pela Igreja de 
Roma. Festa

 Queda do muro de Berlin. 
10 - Leão Magno, papa e mestre
11 - Martinho de Tours, bispo e defensr dos fracos, 

França, Séc 4.
12 - Josafá, bispo dedicado ao ecumenismo, mártir, 

Rússia, séc 7.
13 - São Diogo
14 - São Leopoldo

15 - Santo Alberto Magno
16 - 33º DOMINGO - Tempo Comum
17 - Izabel da Hungria
18 - Dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo
19 - Roque González, Afonso Rodriguez e João de 

Castillo, missionários mártires, Rio Grande do Sul 
e Paraguai, séc 17

20 - Santo Otávio
21 - Apresentação de Nossa Senhora . Memória
22 - Cecília, jovem musicista, mártir, Itália, séc. 2-3.
23 - 34º Domingo - Solenidade de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Rei do Universo Tempo Comum
24 -André Dung-Lac e companheiros, mártires, Vietnã, 

sécs 18-19
25 - Santa Catarina de Alexandria
26 - São Leonardo de Porto Maurício
27 - Nossa Senhora das Graças
28 - São Tiago das Marcas
29 - São Saturnino
30 - 1º DOMINGO - Advento

Terço

dos Homens

Vocação Laical: 
“Eis,me aqui, Senhor”

Arte sobre foto Chico Surian

Carla, da Paróquia de 
Santa Teresinha, Itanha-
ém, estranhou quando o 
Pároco falou que nossa 
Igreja Católica é “uma 
Igreja em saída”. Pergunta 
a origem destas palavras.

Antes de voltar para 
o Pai de onde viera, Je-
sus envia seus discípulos 
mundo afora, conforme 
lemos no Evangelho de 
Mateus,28,16-20. “Ide 
pelo mundo afora!” – Des-
de aquele dia a Igreja se 
tornou uma Igreja em 
movimento, uma Igreja 
em saída. Esta expressão 
é muito querida pelo Papa 
Francisco, que a menciona 
sempre. Nossa Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana 
é uma Igreja Missionária 
desde o seu nascimento. 
Se os Apóstolos e Discí-
pulos do Senhor tivessem 

dado somente da própria 
profissão e guardassem 
como lembrança o que 
ouviram de Jesus, nossa 
Igreja teria terminado 
com a morte do último 
Apóstolo, João. Mas não! 
O impulso dado a eles pela 
Força do Espírito San-
to, naquele Domingo de 
Pentecostes, fez com que 
andassem pelos lugares 
mais distantes da época, 
levando o Evangelho, a 
Boa Nova de Jesus Cristo. 
Por onde passavam, iam 
motivando outros, que se 
convertiam à Boa Notícia 
(Evangelho) e começavam 
a ensinar também.  Era o 
movimento do Espírito 
que os enviava, era uma 
“Igreja em saída”!

Ao olharmos hoje, pas-
sados quase dois mil anos 
daquele início, percebe-
mos que tudo continua 
com o mesmo dinamismo 
e com a mesma força. O 
Espírito Santo motiva uns 
e outros e estamos conti-
nuamente em saída, em 
movimento missionário.

Vemos, por este mun-
do de Deus, homens e mu-
lheres, jovens e adultos, 
que se apresentam a seus 
bispos e superiores e se 
oferecem para continuar 
em saída. Impressiona ver 
o entusiasmo de tantos, 
enviados para lugares tão 
distantes, com línguas e 
dialetos tão diferentes e 
difíceis, motivados apenas 
pela força do Evangelho. 

É tão forte a notícia 
que os leva a seguir que 

não podem guardar ape-
nas para si. É preciso sair...

Sabemos de missio-
nários que estudam os 
dialetos locais por mais 
de 3 anos. Somente assim 
começam a ensinar o que 
sabem. Mas querem que 
os outros os entendam. 
Não os forçam a apren-
der a própria língua, mas 
aprendem a língua e o 
dialeto local, se fazem 
um com eles, para viver, 
depois, a mesma alegria 
da Fé. É uma Igreja em 
saída...

Impressiona agora, 
diante do vírus ebola, que 
mata tantos por este mun-
do de Deus, principalmen-
te na África, que muitos 
missionários e missioná-
rias, de diversas nações, 

entes, morrendo com eles. 
É uma Igreja em saída que 
entende que não há maior 
amor do que dar a vida por 
seus amigos. 

Vemos também quantos 
martírios de comunidades 
inteiras de missionários e 
missionárias de outras na-
ções que são assassinados 
pelo fato de ensinar o Amor 
Maior. São os membros da 
Igreja em saída. Não fogem 
quando surge o perigo, não 
abandonam o rebanho. E 
quantos querem ser en-
terrados nestes lugares, 
não voltando o corpo para 
suas regiões de origem. 
Fecundam a terra com 
seu sangue e lá entregam 
seu corpo. É uma Igreja 
Missionária, em saída, 
que não tem medo nem 
da morte. 

E por que tudo isso? 
Que recompensa os espe-
ra? As palavras de Jesus os 
motivam, os impulsionam, 
faz com que não tenham 
medo: “Eu estarei convos-

dos tempos” (Mt,28,20).
Uma Igreja em saída...

mesmo dentro de nosso 
País, de nossas Dioceses, 
de nossas Paróquias. Esta 
é a realidade nunca enve-
lhecida, pois a novidade 
que se vive e que se leva é 
a novidade de Jesus de Na-
zaré. Bonito ver, dentro de 
nossas Paróquias, jovens 
e adultos, em saída, que 
visitam nossas famílias, 
atraem mais jovens, num 
forte ardor missionário.

lados, quietos... Estamos 
sempre em saída!

Ao longo dos tempos 
alguns conceitos dificul-
tam a compreensão e pra-
tica do  na Igreja 
Católica.

O próprio significa-
do dessa palavra  
confunde sua compreen-
são, sempre que se refere 
“aquele que é estranho ou 
alheio ao assunto”; não 
oficial. Por outro lado, 

da Igreja também cola-
boraram para confun-
dir, como, por exemplo, 
o conceito de que o “leigo 
é a extensão do braço do 
padre”, que deu margem 
a isso, tanto por parte do 
Clero como por parte do 
próprio leigo.

Foi o Concilio Vatica-
no II, ocorrido durante 
os anos de 1962 a 1965, 
nos papados de São João 
XXIII e do beato Paulo 
VI que repensou a mis-
são do leigo e resgatou a 
sua dignidade, inspirado 
na atuação dos homens 
e mulheres do início do 
Cristianismo.

Leigo e Leiga são todos 
os cristãos (batizados), 
exceto os membros de or-
dem sacra e do estado re-
ligioso (Lumem Gentium 
LG nº31). Seu apostolado 
e sua vocação pastoral 
especifica são voltados 
para a atuação nas con-
dições de vida comum, 
no mundo secular, isto 
é, da sociedade de forma 
geral. Voltada, portanto, 
à família, ao trabalho, ao 
meio social, sempre com 
o espírito evangélico, ani-
mando e aperfeiçoando a 
ordem temporal, dando 
sua colaboração para uma 
sociedade mais justa e 
mais fraterna.

O documento 62 da 

sustentada especialmente 
por casais missionários: 

Prisca e Áquila colabora-
dores de Paulo; Androni-
co e Junia chamados de 
apóstolos notáveis. Eles 
são judeus-cristãos e auxi-
liam Paulo em sua missão. 
Prisca e Junia revelam 
a presença missionária 
das mulheres no primeiro 
século. Igualmente Evodia 
e Sintique trabalhavam 
para a expansão do Evan-
gelho no mundo antigo. 
O carisma das mulheres é 
fundamental para enten-
der a obra missionária das 
origens, por isso, Paulo 
pode sentenciar que diante 
do Evangelho todos tem  a 
mesma dignidade: não há 
homem nem mulher (Gl 
3,28).

É direito e dever do 
leigo/a desempenhar seu 

dos muros das Igrejas, na 
sociedade como um todo. 
O laicato faz parte do povo 
de Deus, sem qualquer 
diferenciação de grau ou 
poder, portanto, não só 
faz parte da Igreja, como 
é a própria Igreja.

Mas o Vaticano II ainda 
não foi totalmente coloca-
do em prática: mudança de 

costumes sempre desaco-
modam e, trazem resistên-
cias; o apego emocional às 
coisas velhas que “sempre 
foram assim”; medo de 
arriscar com o novo e o 
que ele exige de avaliação 
e ajuste e a própria pro-
fundidade e abrangência 
deste Concílio, focado  na 
compreensão dos tempos e 
adequação de seus serviços 
a estes novos tempos.

O Concilio Vaticano II 
nos seus documentos 

 e 
res-

gatam o lugar próprio do 
leigo/a na Igreja Católica. 
O Conselho Nacional do 
Laicato do Brasil nos seus 
diferentes níveis, procu-
ra congregar, esclarecer 
e preparar-nos homens e 
mulheres leigos  para exer-
cer nossa missão.

• E você? Você se sente 
chamado a dar sua contri-
buição como cristão/ã à 
sociedade?

• Como oferecer seus 
dons próprios e ser assim 
“sal da terra e luz do mun-
do?

(Comissão de forma-
ção da CNLB Sul1) 

6/9 - 19h - 3º Casa-
mento Comunitário na 
Paróquia S. Francisco de 
Assis, quando 26 casais 
receberam o Sacramento 
do Matrimônio. Foi um 
dia de muita alegria com 
a presença de familiares e 
amigos dos cônjuges (1).

O CEIA – Centro de 
Espiritualidade Inaciana 
Anchieta - convida você 
que faz  parte do Aposto-
lado da Oração, e também 
todas as pessoas devotas 
do Sagrado Coração, para 
um dia de aprofundamen-
to na mística do Sagrado 
Coração, a fim de com-
preendermos melhor o 
Amor Divino - Humano do 
Sagrado Coração de Jesus.

Encontro de 
Espiritualidade do CEIA

Aconteceu em Cubatão

 4/10 - 19h - Paróquia 
São Francisco de Assis 

celebrou 43 anos de exis-
tência como também a 1ª 

Missa celebrada pelo Bispo 
Coadjuntor Dom Tarciso 

Scaramussa,SDB,  que ajudou 
o Padre Antônio Luz a cortar 

o bolo de 43 metros (2). 

O encontro será no 
dia  no dia 29 de No-
vembro, e o orientador 
será o Padre Paiva, jesuíta, 
Diretor da Redação da 
Revista “O Mensageiro”.  

Informações e Ins-
crições: (13) 3025- 6175 
das 14h às 18h.

A Paróquia São Benedito, em Santos,  convida para 
a missa especial de Natal com os portadores de neces-
sidades especiais, a ser realizada no dia 6 de dezembro, 
às 16 horas. As crianças e adolescentes atendidas pela 
pastoral vão encenar o nascimento de Jesus. Em segu-
da, será servido o lanche comunitário.

Crisma - No dia  14 de dezembro será realizado  o 
sacramento da Crisma com 25  jovens portadores de 
necessidades, juntamente com os demais jovens da 
paróquia.

Mais informações: 3231-4071.
Par. S. Benedito - Av. Afonso Pena, 350 - Macuco.

Missa dos especiais na S. Benedito

Dia 12/10 - Festa 
de Nossa Senhora 

Aparecida no bairro da 
Fabril. Encenação do 
encontro da imagem 
de Nossa senhora às 

margens do Rio Cuba-
tão, em seguida car-

reata e Missa solene.

Fotos Isaque Martins
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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

ANIVERSÁRIOS

Celebram aniversário de nascimento e de ordenação, 
em novembro, os seguintes sacerdotes e diáconos:

Museu de Arte Sacra de Santos faz parceria

com as paróquias para exposição de Presépios

Faltam dois meses para 
celebrarmos o Natal do Se-
nhor e para comemorar esta 
importante festa cristã em 
espírito de unidade, o Mu-
seu de Arte Sacra de Santos 
(MASS) está fazendo uma 
parceria com as paróquias e 
comunidades, aproveitando a 

Cada paróquia está sen-
do convidada a criar um 

no MASS na amostra “Na-
tal, um olhar fraterno 
e belo do Nascimento 
de Jesus”, que acontecerá 
durante o período de 29 de 
novembro de 2014 a 25 de 

Museu como instrumento de 
cultura e evangelização, nesta 

Deus à humanidade, onde Ele 
se encontra com os homens”, 

MUTIRÃO DE CRIATIVIDADE

mo, 35cm (altura, largura e 
profundidade), montado em 

Para a criação poderá ser 
utilizado qualquer tipo de 
material, desde peças pron-
tas, EVA, feltro, papel, juta, 
madeira, vidro, recicláveis 
ou aquilo que a criatividade 

Ana Cristina convida os 
membros das comunidades 
para, juntos, montarem o 

entrar “no espírito natalino 
de unidade e fraternidade, 
uma vez que o amor de Cristo 
resplandece no amor entre 

comunidades e participem 

oportunidade para que cada 

pouquinho da sua história, 
fazendo parte da história do 
MASS e da história da Igreja 

Vida e obra de 
S. Francisco

“São Francisco de As-
sis: de todos os tempos 
e tipos”, 

e diversificado acervo de 
imagens representando o 
Poverello de Assis

As obras, a maioria em 
esculturas, são das cole-

Costa, Fernando Gregório, 
Santuário do Valongo, Or-
dens Terceiras do Valongo 

Francisco foi um homem 
que mostrou como a huma-
nidade pode viver superan-

mas essencialmente uma 

possível viver a plenitude da 

isso, talvez seja admirado 

do seu tempo e continua atu-

Assis mostrará ao visitante 
as facetas vividas por este 

imagens será possível re-
conhecer o santo da paz, o 
homem de Deus, o ser hu-
mano integrado à natureza, 
a pessoa aberta ao diálogo 
inter religioso, o irmão dos 
pobres, o patrono da ecologia 

Museu de Arte Sacra de 
Santos funciona de Terça a 

Outras informações pelo 

email:

facebook

sacra

Acervo PD

O presépio apresenta o nascimento de Cristo encarnado em 
diferentes realidades

Santos foi  escolhida 

municípios do País, sendo 
três do Estado de São Pau-
lo, para receber o amplo 
programa de prevenção 
ao álcool e outras drogas 
“Coalizões Comunitárias 

tem como objetivo a or-
ganização formal entre 
moradores, organizações 

privadas, que comparti-
lham um mesmo territó-
rio, onde todos se com-
prometem a trabalhar 
coletivamente para criar 
uma comunidade segu-
ra, saudável e livre das 

A escolha de Santos 
deve-se ao modelo de po-

gas desenvolvido desde  o 
início da administração 

por meio do Comitê Ges-
tor Municipal  de Políticas 
sobre Drogas, reconhecido 
por dois especialistas no 
tema, o coordenador do 
Coed (Coordenadoria  Es-

Mário Sergio Sobrinho, e 
o professor e pesquisador 

Laranjeira, coordenador  

ambos ligados à Secretaria 
Estadual de Justiça e  De-

Para conhecer o traba-
lho realizado em Santos, o 
vice- presidente do “Pro-
gramas Internacionais das 
Coalizões Comunitárias 

Fernandes Alarcón, esteve 
na cidade no mês de agos-
to,  acompanhado de sua 

ENCONTRO DE 

Santos recebe Projeto 
Coalizões  Antidrogas

O intuito é divulgar o Museu como instrumento de cultura e evangelização, nes-
ta ocasião, através do Presépio, que é o símbolo do amor de Deus à humanidade.

Nascimento
04 -  1962 -  Pe. Aluísio 

Antonio da Silva

 06-  1970 -  Pe. Valfran 
dos Santos

 08 -  1937 -  Pe. Júlio 
Lopes Llarena

10 - 1933 -  Diác. José 
Pascon Rocha

 14 -  1928 -  Mons. Joa-
quim Clementino Leite

 14 -  1951 - Pe. José 
Pez,DC

 22 -  1933 -  Pe. Arcídio 
Favretto,OME

 30 -  1936 -  Pe. José 
Carlos Adriano,CS

Ordenação
16 -  1996 - Pe. Francisco 

José Greco

16 -  1996 -  Pe. Carlos de 
Miranda Alves

16 -  1996 -  Pe. Elmiran 
Ferreira Santos

20 -  1971 -  Pe. Francisco 
de Jesus Salamanca 
Morera,CM

23 -  1996 -  Pe. Fernando 
Gross

29 -  2009 -  Pe. Emerson 
Rossine de Lima,CMPS

CAPACITAÇÃO DE 
AGENTES

As equipes da Asso-
ciação Pró-Coalizões do 

realizar seis encontros de 
capacitação de 60 agentes 
multiplicadores a serem 
selecionados pela coorde-

A primeira será nos 
dias 17 e 18 de novembro 

se dará nos dias 8 e 9 de 

Os agentes multiplica-
dores deverão ser pessoas 
comprometidas com o 
trabalho que será desen-
volvido com supervisão e 
apoio da ONG– CADCA, 
que vem trabalhando em 
vários países desde 2005 
para reduzir o uso de dro-

treinamento, assistência 

gias de Coalizões Comu-

 “É  uma conquista e 
uma avanço para Santos, 

de prevenção, entre os 
quais estudos da ONU, 
mostrando que cidades 
que se organizam e de-
senvolvem metodologia 

reduzem em 25% o uso de 
drogas em sete anos”, dis-
se o vice-prefeito Eustázio 
Pereira, coordenador do 
Comitê Gestor Municipal 

No dia 19 de outubro, 
grupos de jovens das diver-
sas paróquias da Diocese 
celebraram o Dia Nacional da 
Juventude (DNJ), com uma 

Durante todo o dia, en-
cerrando com a celebração 
eucarística, os jovens tiveram 
sessões de cinema, aulas de 
dança, esporte, lazer, e mo-

sobre temas que estão no 

emprego, segurança, direitos 

tude, tráfico humano (tema 

encontro foi assessorado pela 
Pastoral da Juventude (PJ), 
“com a participação de cerca 

caravanas de jovens de Peru-

de celebrar a geração, mas 

denador diocesano da Pastoral 

Os jovens conversaram 
sobre direitos humanos com 

Cárceres), a pesquisadora 
acadêmica Veronica Maria 
Teresi (consultora do Minis-

DNJ põe problemas da juventude em pauta

nando o corpo e a sociabilidade

à tona as demandas de um segmento expressivo da 
população que, muitas vezes, não é contemplado nas 
políticas públicas

Coordenadoria Municipal de 
Juventude e deputados elei-

do encontro os deputados  

Tavares Papa (Federal) e 
Dênis Gomes,  representante 

presidida pelo padre Luiz 
Alfonso Cerquera, da Equipe 
de Formação do Seminário 

12º Bate-lata das 
Crianças promovi-

do pela paróquia S. 
José de Anchieta, 

no Humaitá, em SV. 
A caminhada das 

crianças foi realizada 
no dia 19 de outubro.

Antonio Nogueira

Fotos Chico Surian



GeralPresença Diocesana6 Novembro/2014

Irmãs Carmelitas começam Ano Jubilar do
V Centenário de nascimento de Madre Teresa

Fotos Chico Surian

Missão popular da paróquia Cristo Rei - SV

-

Os catequistas das pa-
róquias da  Região Orla de 
Santos se reuniram no dia 
11 de outubro no Seminário 
Diocesano São José para 
participar do Retiro Dioce-
sano da Pastoral Catequé-
tica. Durante a manhã, os 
participantes se dedicaram 
a momentos de espirituali-
dade e aprofudamento da 

sobre a Exortação Apostó-
lica do Papa Francisco “A 
Alegria do Evangelho”. 

Participaram do encon-
tro 55 agentes da Catequese, 
representando as 7 paró-

A Escola de Evangeliza-
ção Santo André da paró-
quia São José de Anchieta 
de Anchieta (São Vicente) 
realizou encontro de evan-
gelização com as crianças. 

Entre aqueles que estão 
terminando a preparação 
para receber a Primeira 
Eucaristia e outras crianças 
convidadas, ao todo foram 
166 participantes, entre 8 
e 11 anos, que formaram 

Animados pelo Mês das 
Missões, a Renovação Caris-
mática Católica da Diocese 
de Santos realizou entre os 
dias 15 e 18 de outubro as 
Missões Populares no bairro 
Sambaiatuba em São Vicente.  
A Missão contou com o apoio 
da Paróquia Cristo Rei e do 
padre Vagner Argolo.

Após se reunir para rezar, 
os missionários saíam de dois 
em dois pelas casas do bairro,  
anunciando o Evangelho e 
convidando as pessoas para 
participar das missas na Cris-
to Rei. Depois, retornavam à 
Igreja para celebrar a Missa 
ou fazer um grupo de oração. 

No sábado, último dia 
de missão, padre Vagner fez 
uma missa campal no quintal  
da casa de um dos moradores 
do bairro com a participação 

dos demais moradores e tam-
bém dos missionários.

A cada ano, no mês de 
outubro, a RCC realiza essas 
missões em diferentes cidade 
da Diocese. 

quias que compõem a Re-
gião. O assessor diocesano 
da Pastoral Catequética, 
padre Luís Gonzaga Boli-
nelli esteve à frente do retiro. 

Agradecemos aos Pe. Ja-
vier Mateo Arana (Assessor 
da  Região Orla), e ao Pe. 
Fernando Gross (Reitor do 
Seminário Diocesano), pela 
oportunidade de realização 
de nosso Retiro em ambien-
te tão propício e acolhedor, 
e ao Pe. Luís Bolinelli, pela 
condução de nosso Retiro.

Retiro da Catequese da Região Orla
Luiza Capucho

Encontro de evangelização em SV

duas turmas com um en-
contro realizado no dia 20 
de setembro e outro dia 19 
de outubro. 

Durante o dia todo, com 
dinâmicas, brincadeiras e 
jogos foram trabalhados  
oito temas com as crian-
ças: Apresentação, Deus te 
Ama, Pecado, Formação de 
Jesus, Fé, Espírito Santo, 
Senhorio de Jesus e a Vida 
em Comunidade. 

Alexandro Castelão

Caminhada Franciscana em Peruíbe

A Paróquia Imacula-
do Coração de Maria, em 
Santos, inicia no mês de 
novembro a 8ª edição do 
“Natal do Coração”. Com 
uma extensa programação 
até Janeiro, além das de-
corações, como a árvore de 
natal feita de canudinhos e 

-
postos na frente da Igreja, 
ainda há apresentações 
culturais e atividades para 
as crianças. 

A programação com-
pleta, fotos e notícias do 
Natal do Coração pode ser 
acompanhada no site www.
natalnocoracao.com e no 
facebook www.facebook.
com/natalnocoracao.

Acompanhe a progra-

Começa o “Natal no Coração”

mação para o mês de no-
vembro:

Exposição do Presé-
pio produzido pela artista 
Dilma Carvalho, todos os 
dias em frente à Igreja. 

20h30 - De terças às sex-
tas-feiras, músicas natali-
nas ao vivo no Presépio.

19h- Todos os dias, ‘an-
jos’ distribuem mensagens 
de amor e fraternidade na 
Av. Ana Costa. 

17h- Quintas e sextas-fei-
ras, histórias natalinas 
são contadas no presépio.

18h- Aos sábados, apre-
sentação do Coral dos 
Coroinhas. 

Par. Imaculado Coração 
de Maria: Av. Ana Costa, 74, 
Vl. Mathias. Tel.: 3223-7381

Par. S. João Batista

O Carmelo São José e da 
Virgem Mãe de Deus, em 
Santos, deu início às cele-
brações do V Centenário de 
nascimento de Santa Teresa 
D’Ávila, fundadora da Ordem 
Carmelita Descalça. Foi cele-
brada a missa solene no dia 
15 de outubro, presidida por 
dom Jacyr Francisco Braido,  
bispo diocesano de Santos, 
e concelebrada por Dom 
Tarcísio Scaramussa,SDB, 
bispo Coadjutor, Pe. Fer-
nando Gross e Pe. Francisco 
Salamanca, do Seminário 
Diocesano São José, com a 
presença dos seminaristas, 
amigos e colaboradores da 
comunidade carmelitana.

A Vice-priora do Carmelo 
de Santos, Ir, Teresa Marga-

deste Ano Jubilar: “Não se 
trata só de uma comemora-
cao externa. Eu penso que 
isso é importante, mas a 
maior graça deste tempo é 
podermos reviver o carisma 
da Santa Madre, animar 
esse carisma, para vivermos 
à  altura da nossa missão na 
Igreja, que é uma vocação 
dada à oração, à simplicida-
de, à fraternidade”.

Na homilia, Dom Jacyr 
lembrou a vida e obra de 
Santa Teresa, profundamen-
te inspiradora para a vida 
monástica, e pediu que a 
comunidade se inspire no 
exemplo de sua Fundadora, 
colocando-se como “comuni-
dade caminhante, que não se 
cansa de anunciar o Evange-
lho, ainda que sem nunca sair 
do convento”, referindo-se ao 
modo de vida de clausura das 
Carmelitas.

Dom Tarcísio, falando 
pela primeira vez com a co-
munidade Carmelita lem-
brou que este será um “ano 
de graça, de renovação, de 
aprofundamento na fé, com 
toda a Igreja também nesse 
processo de renovação, de 
novo vigor missionario. San-
ta Teresa nos fala desse vigor 
que vem da força de Deus, do 
ardor pastoral de Cristo para 
que o Evangelho se difunda 
por toda a parte”.

DECRETO DE ABERTURA 

DO ANO JUBILAR

Ao final da celebração 
Dom Tarcísio leu o decreto 
diocesano de abertura do 
Ano Jubilar, que também foi 
assinado pelos presentes:

“Eu, Dom Jacyr Francis-
co Braido,CS, na qualidade 
de Bispo Diocesano desta 
Igreja Particular de Santos, 
nesta cerimônia solene em 
honra de Santa Teresa de 
Jesus, Virgem e Doutora da 
Igreja, fundadora do Carmelo 
Descalço, em plena comu-
nhão com a Ordem Carmelita 
Descalça deste Carmelo de 
São José e da Virgem Mãe 
de Deus declaro aberto o V 
Centenário de nascimento de 
Santa Teresa de Jesus.

Santos, 15 de outubro de 
2014, 

-

Fotos Milton Jr.
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Dedicação da Igreja de São Benedito e

deposição da relíquia de S. Madalena de Canossa
Fotos Chico Surian

A Pastoral de Catequese 
reuniu no dia 4 de outubro 
os catequizandos da Região 
Orla de Santos para uma Ma-
nhã de Recreação no Colégio 
Coração de Maria, na Ponta 
da Praia. O Encontro foi pro-
movido pela Comissão de Co-
ordenadoras da Região com o 
apoio do padre Javier Arana, 
coordenador da Região Orla. 
Alunos da Faculdade de Edu-
cação Física e Esportes da 
Universidade Santa Cecília 
organizaram e desenvolve-
ram as atividades com as 150 
crianças participantes. 

Através de circuitos e prá-
tica das diferentes atividades 
recreativas e esportivas, a 
Manhã de Recreação teve 
como objetivo apresentar aos 
catequizandos a abrangência 
da ação da Igreja Católica que 
vai além das realidades paro-
quiais. “O desenvolvimento da 
relação sócioeducadora num 
ambiente de partilha e com-
panheirismo, a demonstração 
da preocupação da sociedade 
para com o bem-estar e for-
mação dos jovens dentro do 
princípio da Fé e a formação 
sociocultural e cidadã também 
foram temas trabalhados du-
rante o evento”, explica Luiza 
Capucho, Coord. da Catequese 
Região Orla.

Agradecemos os apoios de 
Pe. Javier Arana, Pe. Toninho 
Finotti e Pe. Rovilio Guizzardi, 

às Ir. Josefa, Ir. Catarina e Ir. 
Lúcia, do Colégio Coração de 
Maria, e aos Professores Carla 
Nascimento Luguetti, Daniela 
Medeiros Moreira e Nicolau 
Teixeira Ramos, coordenado-
res da Faculdade de Educação 
Física da UniSanta.

Agradecemos também o 
-

denadoras paroquiais e cate-
quistas, pais e catequizandos.          

(Colaboração: Luiza Ca-
pucho/Coordenadora Re-
gião Orla)

Durante o mês de outubro 
a Comissão AB-C da Diocese 
de Santos realizou o Retiro de 
Catequistas, com o tema “Jesus 
diz a todos: Venham a mim” nas 
cidades de Praia Grande, Cuba-
tão, Mongaguá, Santos e Peruíbe. 

Com base no Capítulo 
11 do Evangelho de Mateus 
e na Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudium do Papa 
Francisco e com a orientação 
do padre Luís Gonzaga Boli-
nelli, assistente eclesiástico 
da Comissão AB-C, os par-

Dentro das comemorações da Festa da Padroeira, no dia 
-

-

Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, bispo diocesano 
de Santos, presidiu a missa 
solene de dedicação da Igre-
ja S. Benedito, em Santos, 
e consagração do altar, no 
dia da festa do Padroeiro, 
5 de outubro. Participaram 
também da celebração o 
pároco pe. Francisco Greco, 
membros da Irmandade de 
S. Benedito, devotos e leigos 
da comunidade.

A cerimônia da dedicação 
e consagração do altar co-
meça com a benção da água 
que será aspergida sobre as 
paredes do templo e sobre 
a assembleia, em sinal de 
penitência e em memória 
do batismo, e sobre o altar, 
quando o bispo invoca a 
graça do Espírito Santo para 
que purifique o templo de 
sua morada, que são todos 
os batizados.

Após a Liturgia da Pala-
vra, dá-se então a cerimônia 
de Deposição da Relíquia 
no Altar e o Rito da Unção. 
No altar da S. Benedito, o 
pároco depositou a relíquia 
de primeiro grau (fragmento 
de osso) de Santa Madalena 
de Canossa, fundadora das 
Irmãs Canossianas. Na Dio-
cese temos também a grande 
devoção a Santa Bakhita, 
religiosa Canossiana, cujo 
milagre que a elevou à glória 
dos altares aconteceu na Ca-
tedral de Santos.

Em seguida, o bispo apro-
ximou-se, fez a oração, derra-
mou  o santo crisma no meio 
e nos quatro cantos e ungiu 
todo o altar, onde é realizado 

unção expressa, por um sinal 
visível, o mistério de Cristo 
e da Igreja”, explica o bispo.

Outro momento da ceri-
mônia é quando o Presidente 
da celebração unge as doze 
colunas da igreja com o óleo 
do santo crisma, fazendo o 
sinal da cruz.

Terminada a unção, o bis-
po incensa o altar e o diácono 
incensa o povo e as paredes 
da igreja, como sinal da ora-
ção agradável a Deus que 
deve ser feita pelos cristãos.

E em seguida, como sinal 
da alegria pela consagração 
da Casa de Deus são acesas 
as luzes do altar e das doze 
colunas, “para que a luz de 
Cristo resplandeça na Igreja e 
conduza os povos à plenitude 
da verdade”.

Ao final da celebração, 
comemorando a festa do Pa-
droeiro, dom Jacyr proferiu 

de S. Benedito, e os fiéis 
puderam reverenciar o altar 
consagrado.

Retiro dos catequistas

“capacidade que, na humil-
dade, todos têm de acolher 
o Deus que Jesus apresenta 
em sua proposta de vida 
nova e quem e o modo como 
é apresentado Jesus Cristo”, 
explicou Pe. Luis.

A Comissão AB-C da Dio-
cese de Santos agradece a 
todos os padres que colabo-
raram com a realização do 
retiro e a presença e partici-
pação de todos os catequistas 
e evangelizadores.

Terço no Morro em Mongaguá
Renê Calazans

Terço Missionário na S. Cruz

Manhã de recreação festeja Dia da Criança na Região Orla

No dia 25 de 
outubro, na Capela 
Santíssima Trinda-
de (Par. S. José de 
Anchieta/Parque 
Continental) foi ce-
lebrada missa em 
ação de graça pelos 
treze anos da Infân-
cia e Adolescência 
Missionária (IAM) 
na comunidade. A missa foi 
presidida pelo pároco Pe. 
Aluisio da Silva. Foram apre-
sentadas a história das POM 
(Pontifícias Obras Missio-
nárias, que apoiam as IAM), 
e a vida e obra dos patronos 
São Francisco Xavier e Santa 
Teresinha do Menino Jesus.

Também foram lembra-
das diversas situações que 

-

-

-

AB-C

Santa Cruz

13 anos de IAM em São Vicente

afetam negativamente a vida 
da criança e do adolescente 
em todos os cantos do plane-
ta, como a violência, o uso da 
imagem da criança na publi-
cidade, a erotização infantil, 
os órfãos vítmas da guerra ou 
das grandes calamidades, e a 
omissão do Estado na garan-
tia dos direitos e na proteção 
das crianças.

Antonio Nogueira

Luiza Capucho
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Ensino Médio busca formação integral do aluno
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O Ensino Médio do Liceu 
Santista tem o objetivo de 
buscar a formação integral 
do aluno, visando sua vida 
pessoal, acadêmica e pro-

dirigidas para a ampliação 
do conhecimento e discerni-
mento da carreira que cada 

O corpo docente é atuali-
zado e em constante forma-

e especialistas que dão ao 
grupo características de di-
namismo e criatividade, re-
sultando em um trabalho in-
terdisciplinar, teoricamente 
fundamentado e envolvente 

ratórios de Química, Física e 
Biologia no período da tarde 
possibilitam uma experimen-
tação rica e produtiva no es-
tudo das Ciências Exatas e da 

contextualizam os conteúdos 

opção ofertada aos alunos 
são os plantões de dúvidas 
de Língua Portuguesa, Ma-

Práticas pedagógicas, 
como estudos do meio, Fei-
ra de Profissões e simula-
dos periódicos, reforçam 
a formação do aluno e a 
preparação para o Enem e 

dades esportivas e recrea-
tivas são privilegiadas pela 
infraestrutura da escola, que 
conta com quadra e ginásio 
poliesportivos, piscina semi-
-olímpica coberta, aquecida 
e salinizada e por um projeto 
de Educação Física com esco-

também têm a oportunidade 
de participar do Programa 
de Iniciação Científica na 

passam por um processo de 
seleção para integrar, como 
bolsistas do CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-

a equipe de pesquisa sob 
a orientação de professo-
res Mestres e Doutores da 
Universidade em diferentes 

é uma necessidade cada vez 
maior para estudantes em 
todo o mundo, pois permite 
o acesso a muitas oportuni-
dades educacionais, pessoais 

Bilíngue do Liceu Santista 
possui uma carga horária 
diferenciada e turmas com 

O Liceu Santista é um centro 
examinador para aplicação 

além de disponibilizar tam-
bém o Exame Internacional 

TECNOLOGIA
Diante da diversidade 

tecnológica existente, o Li-

ceu Santista oferece aulas 
interativas em salas mul-
timídia, com uso de proje-

em sala de aula por alunos 

sos permitem variedade de 
metodologias para trabalho 
individual ou em equipes 
utilizando aplicativos ou 
sequências didáticas elabo-

Com tudo isso, o Liceu 
Santista incentiva a cons-
trução dos saberes e o de-
senvolvimento dos valores 
fundamentais, capazes de es-
timular os alunos a atuarem 
ativa e eticamente em busca 
de uma sociedade mais justa 

O Liceu Santista realiza 
novo concurso de bolsas 
para alunos que cursarão 
do 1º ao 3º ano Ensino 

As inscri-
ções podem ser feitas de 
31 de outubro a 12 de 
novembro 

Francisco Glicério, 642, 

realizada na sexta-feira, 14 

Concurso de Bolsas

cação Infantil, Ensinos Fun-
damental e Médio já estão 

Interessados em conhe-
cer as instalações e o Pro-
jeto Político-Pedagógico 
podem agendar uma visita 
monitorada pelo telefone 

-mail comunicacao@liceu-

O uso de novas tecnologias em sala de aula auxilia o apro-
fundamento de conteúdos

Senhora da Divina Provi-
dência, ligada à Paróquia São 

no Macuco, está com uma 
campanha de arrecadação 
de dinheiro para as reformas 
que precisam ser realizadas 

Esta reforma faz parte 
das exigências do Corpo de 
Bombeiros para concessão 
do alvará que permite o fun-
cionamento da creche, ga-
rantindo a segurança das 

tre as recomendações estão: 
garantir o acesso de viaturas 
do Corpo de Bombeiros, 
saídas de emergência, con-
trole de fumaça, iluminação 
de emergência, alarme de 
incêndio, hidrantes, chuvei-
ros automáticos, sistema de 
proteção contra descargas 

Se não forem feitas as re-
formas necessárias, a Escola 
corre o risco de ser fechada 
após 73 anos de funciona-

165 crianças do bairro do 

Escola N. Sra. da Divina Providência pede ajuda 
para reforma 

dar este dinheiro, a Escola, 
juntamente com a paróquia 
estão pedindo a colaboração 

DOAÇÕES

Para isso foi lançada uma 
campanha na internet para 
doações com cartão de cré-
dito ou débito através do 

reformanaescolanossase-

Quem preferir pode doar 
diretamente na conta da 

Que Nossa Senhora da Divina 
Providência interceda e que 
Deus recompense com o cên-

No encerramento da 36ª 

alizada de 17 a 19 de outubro, 

e lideranças diocesanas rea-

formar os cristãos leigos e 

O bispo auxiliar da ar-
quidiocese de São Paulo, 

bleia, que reuniu mais de 200 
lideranças das dioceses do es-

apresentou as pistas de ação 
pastoral e visão do conjunto 

missão dos cristãos leigos 

foram estudados diferentes 
temas dos documentos da 

camente da vocação e mis-
são dos leigos, entre eles o 

Gaudium”, “Diretrizes Gerais 

“Comunidade de Comuni-
dade: uma nova paróquia – 
Documento 100”, e “Cristãos 
leigos e leigas na Igreja e na 

MISSÃO

com o plenário experiências 

envia padres e missionários 
religiosos e leigos para mis-
são pastoral em paróquias da 

de fundamental importân-
cia para a evangelização da 

a comunhão e solidariedade 
entre as dioceses que enviam 

Assembleia das Igrejas do Sul 1 discute papel dos leigos

missionários e as dioceses 
que os recebem”, explicou 

Preto e vice-presidente do 
regional Sul 1 da CNBB, 
dom Moacir Silva, e o  bis-
po-coadjutor de Santos e 
secretário do regional, dom 

coordenaram as atividades 

arcebispo de São Paulo e pre-

Odilo Pedro Scherer, estava 

bleia das Igrejas bispos das 
47 dioceses do Estado, co-
ordenadores de pastorais e 
movimentos, com presença 
dos leigos que atuam em 
diferentes organismos e ati-

Da Diocese de Santos  
participaram o Bispo Dio-

cisco Braido,CS,  Bispo 

Scaramussa,SBD, e também 

(Coordenador Diocesano de 

reira Santos e as catequistas 

gina de Paula e Maria Salete 

(CNBB com informações 
e fotos de Serginho Silva e 
Comissão AB-C)

Agenda das paróquias

Missão na Comunidade San-

os encontros acontecem às 

Pe. Francisco Greco, Salete 
Sampaio, D. Jacyr, D. Tar-
císio, Pe. Elmiran, Mirtes de 
Paula: representantes da 
Diocese de Santos

Fotos Sul 1

Escola precisa se adequar às normas de segurança
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Seminário São JoséSeminário São José
Se você pensa em servir a Deus entre em contato conosco: seminariosaojosediocesesantos@gmail.com

Bispos celebram com as famílias dos seminaristas

Quando Deus irrom-
pe, é com um chamado: 
“Abraão, sai da tua terra, 
da tua parentela e da casa 
de teu pai, para a terra que 
eu te mostrarei”. Deus o 
coloca no caminho. Deus 
chama, e vemos isso na 
vocação dos grandes líde-
res. Em nossa tradição, 
uma missão sempre co-
meça com um chamado. 
No Evangelho , Jesus diz: 
“Não fostes vós que me 
escolhestes, mas fui eu que 
vos escolhi”. 

Outra coisa importante 
que o Senhor nos diz: “é 
necessário ter um discerni-
mento inicial fundamental; 
trata-se daquilo que na 
espiritualidade cristã cha-
mamos de Retidão de in-
tenção. Isso quer dizer com 
que intenção você vem; 
não é que conscientemente 
alguém venha com má in-
tenção, que seja vigarista, 
mas existem motivações 
inconscientes que podem 
florescer em fanatismos 
ou outras deformações. Ao 
longo de toda a formação 

retidão de intenção, por-
que ninguém ao se sentir 
chamado, responde com 
retidão plena; tudo está 
muito misturado porque 
somos pecadores.(...) 

“Vocação e os 
líderes religiosos” 

Diante de Deus não 
resta mais que a humil-
dade e quem quiser ser 
dirigente do povo de Deus  
terá que dar espaço para 
Deus, portanto, diminui-
-ser, abrir um buraco em si 
mesmo com  a dúvida, com 
as experiências internas de 
escuridão, de não saber o 

-
mente vai purificando-o. 
O mau dirigente é seguro 
de si, pertinaz. Uma das 
características do mau di-
rigente religioso é ser ex-
cessivamente impositivo 
por conta da segurança que 
tem em si mesmo. A humil-
dade é o que dá a garantia 
que o Senhor está aí. (Papa 
Francisco em Sobre o céu 
e a terra, editora Paralela, 
p: 35-42)

P. Fernando Gross, Reitor do Seminário Diocesano S. 
José, foi convidado a participar da Comissão pelo Diálo-
go interreligioso cristão-judaico promovido pelo Cônego 
Bison, da PUC de São Paulo,  na CIP (Congregação Is-
raelita de São Paulo), juntamente com o Rabino Michel 
Schlesinger, Ir. Geisa e Ir. Cristiane das Irmãs de Sion.

Diálogo religioso

Missa no Carmelo

Dia 1 de outubro os Seminaristas celebraram junto com 
as irmãs do Carmelo São José a festa de Santa Teresinha 
do Menino Jesus.
As Irmãs Carmelitas assumem o compromisso de rezar 
pela vocações sacerdotais e religiosas de nossa Diocese.

Pe. Eniroque da Paróquia São Judas Ta-
deu, em Cubatão, acolheu os vocaciona-
dos para o Seminário São José em 2015, 
durante a Novena do Santo Padroeiro,  
no dia 25/10, respondendo às perguntas 
dos jovens sobre a vocação do padre dio-
cesano. Obrigado P. Eniroque.

Dia 04 de outubro celebramos junto com as Irmãs da Toca de Assis, no Tríduo 
de São Francisco de Assis.

Familiares dos semi-
naristas e dos jovens que 
estão fazendo o acompa-
nhamento vocacional no 
Seminário Diocesano São 
José participaram da missa 
e confraternização do “Dia 
da Família no Seminário”, 
no dia 26 de outubro.

A missa foi presidida 
por dom Jacyr Francis-
co Braido,CS, bispo dio-
cesano, com a presença 
do Bispo Coadjutor, Dom 
Tarcísio Scaramussa,SDB, 
e os padres da Equipe de 
Formação: Pe. Fernando 
Gross (Reitor), Francisco 
Salamanca e Luiz Alfonso 
Cerquera (Padres Vicen-
tinos).

No início da celebra-
ção, Pe. Fernando falou da 
importância de receber os 
familiares dos seminaris-
tas: “Durante todo o ano, 
uma vez por mês, temos 
encontro com jovens que 
estão procurando discernir 
sua vocação. Então, é im-
portante que os familiares 
também venham conhecer o 
Seminário e confraternizar 
com os demais seminaris-
tas, formadores e nossos 
bispos”.

Na homilia, Dom Jacyr 
lembrou os desafios que 
as famílias enfrentam nos 
dias de hoje e como devem 
se espelhar no exemplo da 
família de Nazaré para su-
perar as adversidades.

Dom Tarcísio falou so-
bre sua experiência pessoal 
de vida familiar e a impor-
tância da família acom-
panhar e participar desse 
processo de discernimento 
vocacional dos jovens can-
didatos à vida sacerdotal: 

“Eu venho de uma família 
de sete irmãos e sete irmãs. 
É uma grande família e eles 
sempre estiveram muito pre-
sente em todas as etapas da 
minha vida vocacional. E é 
muito importante essa proxi-
midade com os familiares dos 
nossos seminaristas, dos nos-
sos padres que são os nossos 
colaboradores diretos, são a 
nossa família”.

Após a missa, houve o 
almoço de confraternização.

Fotos Chico Surian
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Acolher Jesus no Próximo

Papa considera beata Assunta “testemunha da caridade”
Na carta apostólica de be-

atificação, o papa Francis-
co disse que madre Assunta 
Marchetti foi “testemunha da 
caridade de Cristo para com os 
migrantes e órfãos, dos quais 
foi ‘mãe’ terna”. Após ser be-

religiosa passa a ser chamada 
de beata, sendo celebrada a 

dia do seu falecimento.
Na oração do Angelus, na 

Praça de São Pedro, no do-

que madre Assunta "era uma 
religiosa exemplar no serviço 
aos órfãos e imigrantes italia-
nos; via Jesus presente nos 
pobres, nos órfãos, nos doen-

-
mação daquilo que dissemos 
antes sobre o rosto do irmão. 
Agradecemos o Senhor por 
esta mulher, modelo de in-

serviço da caridade”.
A cerimônia de beatifica-

ção contou com a presença 
de milhares de fiéis, na Ca-
tedral Metropolitana Nossa 
Senhora da Assunção, em São 
Paulo. A missa foi presidida 
pelo arcebispo de São Paulo, 
cardeal Odilo Pedro Scherer, 
com participação do prefeito da 
Congregação para a Causa dos 
Santos, cardeal Angelo Amato. 
Ele foi nomeado do papa Fran-
cisco para presidir o rito de be-

co-fundadora da Congregação 

Carlos Borromeu (Scalabrinia-
nas), que viveu e morreu na 
capital paulista.

Estiveram presentes o 
arcebispo de Lucca (onde 

terra natal da beata), dom 
Italo Castellani,  os bispos 
auxiliares da arquidiocese, 

-
rias partes do Brasil (dentre 
eles, Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, bispo da Diocese 
de Santos, e Dom Tarcísio 
Scaramussa,SDB, bispo co-

-
ram homenagens à beata 

brasileiras e delegações da 

O verdadeiro discípu-

que acolhe totalmente 
Jesus Cristo em sua vida. 
Isso quer dizer que Jesus 
Cristo é assumido como a 
principal referência para 
todas as atitudes e deci-
sões do dia a dia. Tudo o 
que Ele ensinou e também 
o seu modo concreto de 
agir e de se relacionar com 
as pessoas são acolhidos e 
vividos por quem quer ser 
um autêntico cristão. No 

-
vada continuamente para 

ou caia num comodismo 
intimista que busca so-
mente sua própria satis-
fação em vez do renovado 
ânimo para a missão.

A decisão de acolher 
Jesus tem seu fundamen-
to principal no Batismo e 
implica um dinamismo de 
contínua busca e encontro 
com o Senhor da Vida. 
Normalmente e necessa-
riamente, temos que bus-
car Jesus na Leitura Oran-
te da Palavra de Deus, na 
Celebração Eucarística, 
nos muitos momentos de 
oração e na vida fraterna 
em Comunidade. 

tomar cuidado para não 
cair na atraente tentação 
do devocionismo estéril, 
que leva a um progressivo 
afastamento das pessoas 
para poder estar mais tem-

Sobre isso, sabiamen-
te o Papa Francisco nos 
orienta na sua Exortação 
Apostólica Evangelii Gau-
dium: “É preciso cultivar 
sempre um espaço interior 
que dê sentido cristão 
ao compromisso e à ati-
vidade. Sem momentos 
prolongados de adoração, 
de encontro orante com a 

com o Senhor, as tarefas 
facilmente se esvaziam de 

fracos com o cansaço e as 

apaga. (...) Ao mesmo tem-
-

ção de uma espiritualidade 
intimista e individualista, 
que dificilmente se har-
moniza com as exigências 
da caridade, com a lógica 

de que alguns momentos 
de oração se tornem uma 
desculpa para evitar dedi-
car a vida à missão, porque 
a privatização do estilo de 
vida pode levar os cristãos 
a refugiarem-se em algu-
ma falsa espiritualidade” 

Na realidade, a fé cristã 
nos coloca diante de um 
grande desafio: acolher 
Jesus Cristo no próximo, 
principalmente nos mais 
necessitados! Para Je-
sus o próximo é sempre 
quem nos desconcerta: 
é aquele a quem temos 
que perdoar, pois fez algo 
grave contra nós; é aquele 
que nos perturba quando 
queremos saborear o sos-
sego de uma fé tranquila; 
é aquele que tem necessi-

-
viver e vem pedir socorro 

-
blemas de subsistência; 
é aquele que, de alguma 

forma, nos obriga a nos 
desinstalarmos do como-

organizado a vivência de 
nossa fé...

No dia do encontro 

nos acolher. E seremos 
acolhidos exatamente da 
mesma forma com a qual 
soubemos acolhe-lo aqui 
nesta realidade terrena. 
As horas que passamos 
rezando, meditando a 
Palavra de Deus, indo à 
Missa ou fazendo Adora-
ções ao Santíssimo não 
serão contabilizadas, pois 
são necessidades de for-
talecimento e celebração 
da fé. Precisamos fazer 
tudo isso, para darmos 
conta de realizar nossa 

contar mesmo, é o tempo 
que nos dedicamos ao 
encontro real com Jesus 
naqueles com os quais ele 

marginalizados, excluídos, 
perseguidos, descarta-
dos, ignorados por essa 
sociedade que ainda não 
assumiu Deus e seu plano 
de salvação a todas as suas 
amadas criaturas.

Por isso mesmo, nos-
sa catequese ou trabalho 
evangelizador deve sem-
pre conduzir as pessoas 
ao verdadeiro encontro 
com Jesus, concretizado 
no amor às pessoas en-
quanto “força espiritual 
que favorece o encontro 
em plenitude com Deus 
(... Pois) quando vivemos 
a mística de nos apro-
ximar dos outros com a 
intenção de procurar o 
seu bem, ampliamos o 
nosso interior para rece-
ber os mais belos dons do 
Senhor. Cada vez que nos 
encontramos com um ser 

capazes de descobrir algo 
de novo sobre Deus. Cada 
vez que os nossos olhos se 
abrem para reconhecer o 
outro, ilumina-se mais a 
nossa fé para reconhecer 
a Deus. Em consequência 
disto, se queremos crescer 
na vida espiritual, não 
podemos renunciar a ser 

sente bem procurando o 
-

do a felicidade do outro. 

Aprofundamento a 
partir da Palavra de 
Deus: Com a Festa de 
Cristo Rei, encerra-se o 
Ano Litúrgico e desta vez 

-
tir sobre o texto bíblico: 

a lê-lo com calma, prestar 
atenção e responder: Com 
qual frequência procuro 
renovar meu encontro 
pessoal com Jesus? 

Até que ponto minha 
vida de oração me leva a 
me encontrar com Jesus 
no próximo? Qual é o pró-
ximo que acolho com mais 
satisfação e qual o que 
encontro mais resistência 
para acolher? Essa dimen-
são social, de acolhida do 

amplamente presente no 
meu trabalho catequé-
tico ou fico preocupado 
somente com a dimensão 
litúrgico-sacramental?

-
nas e diversos países da Amé-
rica Latina, onde atuam as 

***

-

Carta Apostólica
Acolhendo o pedido do 

Nosso Irmão, Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo de 

Irmãos no Episcopado e de 

de consultar a Congregação 

das Causas dos Santos, com 
a Nossa Autoridade Apostó-
lica, concedemos que a Vene-

Marchetti, co-fundadora 
da Congregação das Irmãs 

Borromeu, Scalabrinianas, 
testemunha da caridade de 
Cristo para com os migrantes 
e órfãos, dos quais foi “mãe” 

-
te chamada com o nome de 
Beata e que sua festa possa 
ser celebrada todos os anos 

partida para o céu, nos lu-
gares e modos estabelecidos 
pelo direito.

Em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. Amém. 

São Pedro, dia 8 de setembro 

segundo do Nosso Pontifi-
cado.
Francisco

(Fonte: Com informação 
e f

Beatificação de Madre Assunta abre “Ano da Vida Consagrada”

-

-
-

lo, marcou as festividades 

Madre Assunta Marchetti. 
Em sua fala, dom Angelo 

Cardeal Amato, SDB,  pre-
feito da Congregação para a 
Causa dos Santos, lembrou:   
“Sou muito grato por estar 
aqui neste lugar onde Madre 
Assunta viveu. Ela pode ser 

da humanidade nesta parte 
da cidade de São Paulo. Era 
muito amada pelas crianças 
órfãs, pelos desempregados e 
também pelos doentes”.

O Cardeal ressaltou, ain-
da, que os santos são verda-

também na sociedade civil 
porque a santidade trans-
forma o convívio humano. E 
deixou um recado às segui-
doras da beata: “E para as 
Irmãs Scalabrinianas, é um 
momento de redescoberta 
dos valores humanos e es-
pirituais do carisma. Esta 
beatificação faz com que a 
Congregação e as Irmãs pos-
sam redescobrir os valores da 
própria vocação e a reacen-
der o entusiasmo espiritual 

e pastoral, digo de coração, 
porque é uma realidade”.

VIDA CONSAGRADA

Assunta antecede em apenas 
um mês a abertura do “Ano 
da Vida Consagrada” e para o 
Cardeal Amato esse fato tem 

introdução ao Ano da Vida 
Consagrada porque faz ver 
como a Vida Consagrada não 
é feita de lei, mas de pessoas 
que vivem a graça de Deus 
com a totalidade de dedi-
cação aos necessitados em 
todos os campos: na educa-

na acolhida aos migrantes, 
no cuidado dos doentes, no 
cuidado das pessoas aban-

donadas, dos pobres. É uma 
mensagem evangélica de 

Os religiosos, as religiosas 
são as verdadeiros testemu-
nhas concretas da beleza e da 
bondade do cristianismo e do 
Evangelho”.

uma graça, um grande pre-
sente de Deus. Sobretudo, es-
tamos vivendo um momento 
histórico para a Congregação 
e nos perguntamos pelos 
sinais que se nos apresenta, 

-
tece no momento em que o 
fenômeno migratório vem 

-

de São Carlos Borromeo-
-Scalabrinianas, Irmã Neusa 

Para Irmã Neusa, a beati-

de santidade, de graça e de 
renovação para a Congrega-

Carlos.  E a nossa grande 

venha trazer muita vitalidade 
para o nosso instituto, na di-
mensão do serviço evangélico 

Ela é, adicionou, “um convite 
a uma conversão interior e 
renovação do nosso ser con-

-

Pe. Paulo Caovilla,CS

Rosinha Martins

O São Paulo)

Pe. Paulo Caovilla,CS



Santos padroeiros são exemplos de vida cristã
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No dia 7 de dezembro 
acontece, em Santos, a 
2ª edição do movimento 
“Onda da Paz”, idealizada 
pelo Mestre de Tai Chi 
Chuan Augusto Leitão. 
O evento tem o objetivo 
de estimular as pessoas 
a refletirem sobre a paz, 
buscar a unidade e comu-
nhão e acreditar que a paz 
é possível.

A ideia é de reunir 7 
mil pessoas, todas vestidas 
de branco, de mãos dadas 
formando uma grande cor-
rente na Orla de Santos. O 
ato está marcado para as 12 
horas, porém, a partir das 
10 horas haverá diversos 
pontos na Orla, onde as 
pessoas poderão participar 
de atividades culturais, 
musicais, físicas e demons-
tração de artes marciais.

Assim como no ano 
passado, novamente o mo-
vimento conta com o apoio 
da Prefeitura, de empresas 
privadas e também da Dio-
cese de Santos. Augusto 
conta que na primeira edi-
ção participaram dezenas 

sa Senhora do Rosário de 
Pompéia, Santuário Santo 
Antônio do Valongo, Basí-
lica Santo Antônio do Em-
baré e paróquia Sagrado 
Coração de Jesus.

“Foi emocionante ver o 

Telhados são as cober-
turas de nossas casas. São 
feitos de telhas, ora de 
barro cozido ora de palha, 
quem sabe até de vidro. 
Rótulos são as etiquetas co-
ladas em vidros e pacotes, 

do. É bom que nossas casas 
estejam bem cobertas, a 
salvo de chuvas, granizos 
e tempestades. É impor-
tante que vidros e pacotes 
demonstrem exatamente 
o que contêm, para evitar-
mos enganos que poderiam 
ser fatais. Falando agora 
de pessoas, das que nos 
cercam e formam nossa 
convivência, podemos dis-
tinguir seu lado de fora, sua 
aparência, e seu lado de 
dentro, santuário impene-
trável à nossa perspicácia, 
a menos que nos abram seu 
íntimo num momento de 

Por que será que Jesus 
nos adverte tão seriamen-
te: “Não julgueis, e não 
sereis julgados”(Mt 7,1)? 
Por um lado, porque é 
tola pretensão de alguém 

outros, julgando-os por 
aquilo que acham, isto 
é, pelas aparências. “As 
aparências enganam”, diz 
o provérbio. 

Por outro lado, porque 
é muito mais importante 
conservarmos a harmonia 
entre uns e outros e res-
guardarmos a paz na convi-
vência com todos, do que o 
que podemos pensar deles. 
“O juízo contra os outros 

é uma forma de rotular a 

imagem irreversível, isto é, 
sem oferecer-lhe nenhuma 
possibilidade de defesa ou 
de mudança”, escrevia um 
comentarista desse texto. 

também condená-los. 
A Lei do Amor, acima 

de tudo, nos protege da in-
justiça de condenarmos de 
algum modo nossos conhe-
cidos, de longe ou de perto. 

são e o que valem. Valem 
muito, aliás, pois Ele o 
manifestou concretamente 
quando por eles ofereceu 
como paga o sangue e a 
vida do próprio Filho.

 Outro alerta nos vem da 
sabedoria popular, quando 
nos diz: “Quem tem te-
lhado de vidro não atire 
pedras no vizinho”. Pelo 
menos por prudência, vale 
a pena não julgar. Quando 
temos oportunidade de ir a 
lugares diferentes, de mu-
dar de residência, de iniciar 
um novo emprego, é claro 
que vamos encontrar novas 
pessoas. Já que é sempre 
mais fácil percebermos 
seus defeitos, o mais sábio 
é suspendermos tempora-
riamente nossos juízos a 
respeito de cada uma. 

Podemos nos propor a 
descobrir sistematicamen-

qualidades. Será experi-
ência fascinante, surpre-
endente, caminho aberto 
para conseguirmos novas 
e preciosas amizades.

Vem aí mais uma edição da “Onda da Paz”

esforço das pessoas em dar 
as mãos, em se unir sem re-
ceio e preconceitos. Quem 
comparece ao evento vai 
com este sentimento de 
paz no coração e segura a 
mão de quem está do lado, 
independente de quem é, 
sem barreiras”, relembra 
Augusto.

Inspirado no movimen-
to da onda que acontece no 
mar, há várias ações que 
acontecem com o objetivo 
de preparar e divulgar o 
evento. “A onda vem vindo 
do fundo do mar, arrastan-
do massas de água e é isso 
que essas ações simboli-
zam”, explica.

Os pontos de encontro 
são: Emissário Submarino, 
Escolinha de Surf Posto 
2, Praça das Bandeiras, 
Central de Informações 
Turísticas na esquina da 
Conselheiro Nébias com a 
Praia, Igreja Santo Antônio 
do Embaré, Praia na dire-
ção do Sesc, Fonte do Sapo 
e o Aquário Municipal. 

Nossa Senhora da Saúde

Igreja Santa Cruz- 
Santos - 12, 13 e 14/11- 
18h30 – Tríduo preparatório.

16/11- Festa de Nossa 

7h30, 9h30, 16h30 e 18h30.
End.: Av. Senador Feijó, 

444, Vila Mathias. Tel.: 3232-
9410.

Nossa Senhora das Graças

Par. N. S. das Graças- 
Praia Grande

Peregrinação da Imagem 
de N. Sra. das Graças

9/11- 19h – Matriz N. Sra. 
das Graças.

10- 19h- Com. Cristo Rei.
11- 19h- Com. São José 

Operário.
12- 19h- Com. N. Sra. Apa-

recida (Vl. Mirim II).
13 - 19h- Com. Imaculado 

Coração de Maria.
14- 19h- Com. N. Sra. 

Aparecida (Jd. Samambaia).
15 - 19h- Com. Santa Te-

rezinha
16 - 19h- Com. N. Sra. de 

Fátima.
17 - 19h- Com. Sta. Luzia 

e S. Judas Tadeu.
18 - 19h- Com. São João 

Batista.
19 - 19h- Com. N. Sra. 

Auxiliadora.
20 - 19h- Com. São Pedro 

Apóstolo.

21 - 19h- Com. Sto. Expe-
dito e São Francisco.

22 - 19h- Com Sto. An-
tônio.

23 - Festa de N. Sra. 
das Graças - 18h30- Missa 
Festiva presidida por Dom 
Jacyr  Braido.

End.:  Praça Roberto 
Andraus, 11, Cidade Ocian.  
3494-5242.

Nossa Senhora das Graças/ 

Vicente de Carvalho

20/11 a 28/11- 18h30- No-
vena da padroeira.

30/11- 17h- Procissão e 
Missa Solene. 

End.: R. Padre Anchieta, 
107, Vicente Carvalho. Tel.: 
3352-1218.

Cristo Rei
Paróquia Cristo Rei- 

São Vicente
14 a 22/11- 19h30- Nove-

na do Padroeiro (no dia 16 
será às 18h30)

23/11- 18h- Festa de Cris-
to Rei - Procissão saindo da 
R. Roberto Campos Bicudo, 
47, Catiapoã. Em seguida, 
Missa Solene.

End.: R. Américo Martins 
dos Santos, 829, Jd. Paraíso. 
Tel.: 3561-2271

Nossa Senhora das Graças/

SV

24 a 26/11- 18h- Tríduo da 
Padroeira com Terço Maria-
no e Missa.

27/11- Festa da Padroeira: 
a partir das 15 horas, Vigília 
Mariana com toda a comu-
nidade.

19h- Missa Solene e em 
seguida procissão luminosa. 
Durante a festa haverá praça 
de alimentação com doces, 
salgados e bebidas.

End.: Praça N. Sra. das 
Graças, 312, Vila Valença. 
Tel.: 3468-3615.

Nossa Senhora da Concei-

ção

Par. N. Sra. da Con-
ceição – Itanhaém.

Peregrinação da Imagem 
de N. Sra. da Conceição: 

14/11- 19h- Com. Santana.
15/11- 19h- Com. São Pau-

lo Apóstolo.
16/11- 19h- Com. N. Sra. 

de Sion.
17/11- 19h- Com. São Vi-

cente de Paulo.
18/11- 19h- Com. São 

Francisco de Assis.
19/11- 19h- Com. N. Sra. 

Aparecida.
20/11- 19h- Com.  São 

João Batista.
21/11- 19h- S. Antônio.
22/11- 16h- N.S de Fátima.
19h- Com. Santa Rita de 

Cássia.

23/11- 19h- Com. Santa 
Teresinha do M. Jesus.

24/11- 19h- Com. Santa 
Maria Goretti.

25/11- 19h- Igreja N. Sra. 
da Conceição

26 a 28/11- 19h - Missa e 
tríduo no Convento N. Sra. da 
Conceição (Centro histórico).

29/11- 18h30- Descida da 
Imagem do Convento.

19h- Hasteamento da 
Bandeira na Praça.

19h15- Missa e início da 
Novena.

29/11 a 7/12  - 19h - Missa 
e Novena na Igreja Matriz 
Santana.

De 28/11 a 7/12- 17h- 
Quermesse com apresenta-
ções musicais em frente à 
Igreja Matriz Santana.

8/12- Festa de N. Sra. 
da Conceição - 10h- Missa 
Solene com Coroação de 
Nossa Senhora presidida por 
Dom Tarcísio Scaramussa.

17h- Missa Solene presidi-
da por Dom Jacyr Francisco 
Braido e em seguida procis-
são seguindo até o Convento 
para o encerramento da festa 
com a bênção do Santíssimo.

8/12- 12h- Almoço da 
padroeira com Yaksoba. Con-
vites R$ 15,00.

End.: Av. Rui Barbosa, 
1200, Jardim Laranjeiras. 
Tel.: 3422-4029.

No dia da Festa de Nossa 
Senhora Aparecida (12/10) 
27 jovens de várias Paró-
quias da Diocese de Santos se 
consagraram a Jesus Cristo, 
por intermédio de Nossa 
Senhora, na Paróquia São 
Paulo Apóstolo, em Santos. A 
cerimônia foi presidida pelo 
Padre Claudenil Moraes, com 
muita alegria e emoção.

A Consagração a Jesus 
Cristo por intermédio da Vir-
gem Maria é baseada na obra 
de São Luiz Maria de Mon-
tfort, no livro "Tratado da Ver-
dadeira Devoção à Santíssima 
Virgem Maria”. O Tratado 
nos leva ao conhecimento do 
Reino da Virgem Maria e ao 
conhecimento do Reino de 
Cristo, preparando todos os 
cristãos para o reino dos céus. 

Esse livro foi estudado 
por 3 meses por esses jovens 
e logo após a leitura eles se 
preparam espiritualmente 
por 33 dias com exercícios de 

A comunidade da 
paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Pompéia, 
em Santos, está promo-
vendo diversos eventos 
na paróquia.

10/11 - Terço dos ho-
mens

11/11 - Chá da Capela 
São João Paulo II.

30/11 e 04/12 - Bazar 
do Roupeiro

07, 14, 21/11 - Escola 
da Fé.

Mais informações: 
(13) 3251-7191

31/10 2º DIA – Pastoral Catequese / Jovens
07/11 3º DIA – Pastoral Batismo / Ministros
14/11 4º DIA – Pastoral Corte de S. José / Ir. Nossa Srª 
Terço

28/11 6º DIA – Pastoral Apos. da Oração / Legião de Maria
05/12 7º DIA – Pastoral da Criança / Liturgia
12/12 8º DIA – Pastoral Ami. De São José / Creche 
19/12 9º DIA – Todas as Pastorais
Igreja S. José Operário - Av. Cons. Rodrigues Alves, 224 - 
Macuco - Santos. Tel.: 3234-3530.

Noite da Salada na 
S. Paulo Apóstolo 

Em prol da reforma dos muros 
frontais da Igreja: retirada de ve-
getação; substituição de 50% da 
alvenaria por vidros temperados, 
transparentes (10mm); relocação 
de elétrica; revestimento das alve-
narias; troca de portão...

PARÓQUIA SÃO PAULO 
APÓSTOLO - Rua Dr. Gaspar Ri-
cardo 226 - José Menino – Santos 
– SP - Fone (13) 3225-5073

CRISTO REI

Consagração dos Jovens da Diocese a Nossa Senhora Aparecida
orações conforme proposto 
pelo Tratado. O Tratado à 
Santa Escravidão à Virgem 
Maria tornou-se via espiri-
tual de muitos  Santos, que 
fizeram essa consagração,  
tornando-se escravos de Ma-
ria Santíssima, e na escola 
de seu Imaculado Coração 
aprenderam a amar a Deus 
e a fazer sua santa vontade. 

Santos como: São João 
Bosco, São Domingos Sávio, 
Santa Teresinha, Santa Gema 
Galgani, São Pio X e muitos 
outros (assim como São João 
Paulo II que tinha o tratado 
como livro de cabeceira).

A Total Consagração à 
Nossa Senhora ou a Santa 
Escravidão de amor é a en-
trega de tudo o que somos e 
possuímos à Santissima Vir-
gem para que, através dela, 
possamos mais perfeitamen-
te pertencer a Deus. Fazendo 
tudo de agora em diante Por 
Ela, Com Ela, Para Ela e Nela. 

E assim se levantou uma 
pequena parte do exército 
de Nossa Senhora, onde por 

Nossa Senhora triunfará. 
Quem pode fazer essa 

Consagração?
“Todos os que querem 

viver o Batismo podem e de-
vem fazer essa Consagração, 

ou seja, todos os que querem 
ser santos, que acreditam 
em Jesus Cristo e em toda 
sua doutrina ensinada pela 
Santa Igreja", explica Beatriz 
Cecy Ribeiro, Coordenadora  
Jovens Sarados/Santos).

Mais informações: Beatriz 
Ribeiro: (13)2202-2570 / 
99155-3987.

Jovens consagrados: vida segundo a escola de Maria

Agenda de eventos 
da Igreja da 

Pompéia - Santos

Acesse:

facebook.com/

diocesedesantos

Novena de Natal na Igreja S. José Operário - Santos

Beatriz Ribeiro

Acesse:

facebook.

com/

diocese

de

santos
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Pe. Eniroque Ballerini

Dentro das comemorações 
dos 90 anos de criação da Dio-
cese de Santos, em 4 de julho, e 
com a presença dos Bispos de 
Santos Dom Jacyr Francisco 
Braido,CS, e Dom Tarcísio 
Scaramussa,SDB, o Clero re-
alizou o  Retiro Anual, de 20 
a 23 de outubro, na Casa de 
Retiro, na Vila Dom Bosco, em 
Campos do Jordão, interior de 
São Paulo. Estiveram presente 
43 presbíteros e 12 diáconos 
permanentes. 

Dom Tarcísio Scaramus-
sa, embora recém chegado à 
Diocese de Santos (assumiu  
como bispo coadjutor em 
13/9), aceitou o convite de 
Dom Jacyr para ser o prega-

-
penhado com desenvoltura e 

início no dia 20, às 12 horas, 
com o almoço. Aos poucos 
bispos, padres e diáconos , 
dos mais longínquos recan-
tos desta diocese litorânea, 
chegavam carregando suas 
malas. Cada um foi se aco-
modando e preparando-se 
para o início do encontro. Às 
14h30, com a Capela lotada, 

da Hora Média. Após, todos 
se acomodarem no auditório. 
Dom Jacyr leu a carta envia-
da pelas Irmãs do Carmelo de 
Santos, desejando ao Clero 
votos de um bom e santo 
retiro a todos. Continuando, 
o bispo acolheu a todos e 
apresentou Dom Tarcísio, 

do tema central do encontro. 
Com didática, Dom Tarcísio 
falou sobre: “Presbíteros 
servidores da alegria”, e apre-
sentou os seguintes passos: 
introdução; o presbítero e 
sua identidade com o Cristo; 
o presbítero vive da fé; o 
presbítero, bom pastor, sinal 
e instrumento da caridade; a 
vida do presbítero: alegrias 
e sofrimentos, conversão e 
penitência; e Maria, mãe e 
mestra do discípulo de Jesus. 

Ao desenvolver os temas 
apresentados o Bispo Co-
adjutor fez uso constante 

Sumo Pontífice, Evangelii 
Gaudium, a Bíblia, diversos 
documentos do Concílio 
vaticano II, o Documento 
de Aparecida, documen-
to da CNBB 100 e muitas 
outras instruções  de Te-
ólogos. Com duas a três 

e subsidiava o Clero para as 
meditações e revisões, sem-
pre convocando à leitura, à 
meditação e à oração. 

No decorrer do retiro 

houve ainda a oração da 
Via-sacra, adoração ao San-
tíssimo, momento mariano 
(o Clero recitou e meditou o 
Mistério Doloroso do Terço, 
participando com muita pie-
dade). Prosseguindo, houve 
a Celebração Penitencial 
e, por final, a Hora Santa. 
Diariamente havia a oração 
das Laudes, Hora Média e a 
Missa diária e, para a con-

Completas. 
No decorrer do Retiro o 

Clero permaneceu no recinto, 
o qual oferece um ambiente 
paradisíaco com muito verde, 
muitos pássaros, açudes, bos-
ques, trilha, boa alimentação 
e muito espaço para andar 
para o recolhimento. Foi até 
possível saborear um bom 
chimarrão, no frio de Campos 
do Jordão. Espaço favorável 

é um tempo necessário para 
se refazer a energia gasta 
com o pastoreio, tempo de 
escuta, oração, meditação, 
contemplação e de descanso, 

-
vivência fraterna sacerdotal 
e entrosamento presbiteral. 

sacerdotal. Nos intervalos 
sempre visualizava-se grupos 
a conversar moderadamente. 
Quase uma necessidade in-

controlável. 

o retiro torna-se uma ne-

espiritualidade, descanso 
e reencontro dos irmãos. 

que destaco é a entrevista 
realizada com Dom Tarcísio 
sobre alguns temas, entre 
os quais a pregação de um 
retiro para o Clero: “Embora 
diante do desconhecimento, 
senti uma responsabilidade 
grande em fazê-lo, mas, ao 
mesmo tempo, me senti um 
irmão entre tantos irmãos 
e por parte do clero percebi 
uma disponibilidade geral, 
acolhida, oração e uma vi-
vência fraterna, porque o 
momento que estou vivendo 
é de estudo, partilha, con-
templação e de muito ouvir 
e de muita oração”. E con-
tinua: “Estou conhecendo 
as diversas realidades que  
compõem a nossa Diocese.   

periferias, estas últimas 
como verdadeiras realida-
des ocultas que requerem 
muita atenção. Quanto ao 

-
portante. Conhecer e ouvir 
o Clero e o cuidado com 
todos é algo indispensável, 
importante”, avalia. 

Dom Tarcísio destaca a 
importância de se ter um 

No dia 27 de setembro, 
nosso querido amigo Pe. 
Joaquim Ximenes Cou-
tinho ficou rodeado de 
parentes e amigos, come-
morando seus 89 anos de 
vida, com alegria, na Casa 
S. José.

Parabens, Pe. Ximenes, 
por toda a sua vida de de-
dicação ao Evangelho!

Parabéns, Pe. Ximenes!

P e .  F e r n a n d o 
Gross, Reitor do Se-
minário Diocesano 
S. José convida para 
lançamento do livro 

Ciclo de Leituras da 
Toarah na Sinagoga -, 
a ser realizado no dia 
8 de novembro, nas  
Livraria Paulinas, em 
São Paulo.

Pe. Fernando Gross lança livro em SP

Plano de Pastoral, calendário 
e bom planejamento para se 
contemplar o atendimento 
de tantas necessidades, “pois 
vejo, que são tantas as incia-

portanto, é necessário um 
Plano de Pastoral para fa-
zer frente aos desafios e à 
Missão”. Ainda falou sobre a 
importância de se preparar 
os leigos para o campo da 
Educação e da Comunica-
ção: “A Comunicação como 

-
lacionamentos, mas é preciso 
preparar bem os agentes para 
que façam uso das novas 
tecnologias para a Evangeli-
zação”, lembra. 

-
guns presbíteros e diáconos 
sobre o retiro, todos mani-
festaram uma grande satis-
fação e concluíram: “Tudo 
foi muito bom”. Dom Jacyr 
sentia-se satisfeito pela par-
ticipação e compenetração do 
clero na oração e na grande 
participação das palestras. 
Todos estavam muito aten-
tos. Como ponto de destaque 
realçou a importância da 

a meditação e disse: “Fiz um 
propósito de sorrir para os 
sacerdotes e diáconos, e pro-
mover uma boa convivência. 
É o que aconteceu”. Concluiu 
o Bispo titular.

Centenário do Mov. de Schoenstatt

Em ação de graças pelo 
Centenário do Movimento 
Apostólico de Schoenstatt, 
padre Antônio Luz, assessor 
da Campanha Mãe Pere-
grina da Diocese de San-
tos, celebrou na Paróquia 
São Francisco de Assis, em 
Cubatão uma Missa no dia 
19 de outubro. Dela par-
ticiparam coordenadores 
missionários do Movimento 

Na homilia, o padre An-
tônio relembrou o início do 
Movimento, em 18 de outu-
bro de 1914, quando o pa-
dre José Kentenich reuniu 

um grupo de seminaristas 
na capela de São Miguel, no 
Vale de Schoenststt, um po-
voado da Alemanha,  para 
selar a Aliança de Amor com 
a Mãe Rainha e Vencedora 
Três Vezes Admirável de 
Schoenststt. 

A Coordenação Dioce-
sana agradece em nome da 
Campanha Mãe Peregrina a 
todos os que participaram 
das Celebrações pelo Cen-
tenário da Aliança de Amor.

(Colaboração: Luciano 
Porto Góis e Joana D’Arc/
Coords. Diocesanos Mãe 
Peregrina) 

Missa em honra da Padroeira da Diocese

A Diocese de Santos cele-
brou a festa de sua Padroeira 
Nossa Senhora do Rosário, 
com missa festiva na Catedral, 
presidida pelo bispo diocesa-
no Dom Jacyr Braido,CS, no 
dia 7 de outubro. Também 
participaram da celebração, o 
bispo coadjutor, Dom Tarcísio 
Scaramussa,SDB, sacerdotes, 
seminaristas diocesanos e 
leigos das comunidades.

A celebração marca tam-
bém o aniversário de onze 
diáconos permanentes da dio-
cese, que atuam em diferentes 

paróquias e pastorais.
Na homilia, Dom Jacyr 

enfatizou o papel de Nossa Se-
nhora na vida da comunidade 
cristã, relembrando “aquela 
primeira comunidade, em que 
Maria se fazia presente, rezan-
do e apoiando os primeiros 
passos da comunidade cristã 
nascente. E continua sendo 

em nossas comunidades”.

da comunidade da Catedral 
prestaram homenagem a Nos-
sa Senhora.

Chico Surian 

Celebração eucarística, oração do Terço e da via-Sacra também 
proporcionaram momentos de maior intimidade e encontro com Jesus

Fotos: Pe. Eniroque/Claudenil/Diác. Reynaldo

Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, prega retiro para o Clero

Dom Tarcísio desenvolveu o tema “Presbíteros servidores da alegria”


