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Visita Pastoral: caminhos da igreja 
acolhedora, missionária, misericordiosa

A Diocese de Santos abrange 
as nove cidades da Região Me-
tropolitana da Baixada Santista: 
Santos, São Vicente, Cubatão, 
Guarujá, Bertioga, Praia Grande, 
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe 
que, juntas, totalizam cerca de 1 
milhão e meio de habitantes fi -
xos, e um grande contingente de 
turistas em diversas ocasiões ao 
longo do ano. 

Essa Região apresenta um 
complexo quadro sócio-cultural-
-econômico, que vai de camadas 
com alto poder aquisitivo (via 
de regra estabelecidas ao longo 
da faixa litorânea), à áreas de 
extrema pobreza, localizadas nos 
morros, nos centros e nas perife-

rias. Para conhecer de perto esta 
realidade, o Bispo Diocesano de 
Santos, D. Tarcísio Scaramussa, 
SDB, está realizando as “Visitas 
Pastorais” nas paróquias das nove 
cidades. 

No mês de abril, D. Tarcísio 
visitou as comunidades das pa-
róquias N. S. de Fátima e Santo 
Amaro, em Guarujá, e N. S. Apa-
recida, em Praia Grande (confi ra 
as matérias nas páginas 9 e 10). 
Conversando com os moradores, 
visitando as famílias, em encon-
tros com as lideranças comuni-
tárias e nas celebrações, o Bispo 
Diocesano animou a todos para 
que continuem fi rmes na fé e no 
testemunho alegre da Boa Notícia 

do Evangelho de Jesus, invocou a 
força do Espírito Santo para que 
não os deixe esmorecer na difícil 
tarefa de serem cada vez mais 
o rosto e a presença da “Igreja 
acolhedora, missionária e mise-
ricordiosa”. 

A todos lembrou a importância 
de conhecer e assumir o Plano 
Diocesano, com os projetos para 
responder às cinco urgências da 
Evangelização. 

Desafi o que vai exigir de todos 
uma nova mentalidade, uma ver-
dadeira “conversão pessoal e pas-
toral”, para que, como “comuni-
dade de discípulos missionários, 
estejamos sempre mais ao serviço 
da vida plena para todos”.

Fotos Chico Surian

Visita na Comunidade S. Pedro/Perequê/Guarujá. 
Abaixo: conhecendo o Rio do Peixe

Bênção aos enfermos durante visita 
na Aparecida/PG

Encontro com lideranças na Par. N.S. Aparecida/PG
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Os leigos são parte 
do Santo Povo fiel de 
Deus e, portanto, os 

protagonistas da Igreja 
e do mundo; somos 

chamados a servi-los, 
não a servir-nos deles.
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Voz do Papa/Carta do Papa Francisco ao Cardeal Marc Ouellet-Pontifícia Comissão para a América Latina

Papa Francisco
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do Jubileu da Misericórdia 

na Diocese de Santos:
www.diocesedesantos.

com.br
facebook.com/

diocesedesantos

Eminência, 
no fi nal do encontro da Comissão 

para a América Latina e o Caribe 
tive a ocasião de me encontrar com todos 
os participantes na assembleia, durante 
a qual houve um intercâmbio de ideias 
e impressões sobre a participação 
pública do laicado na vida dos nossos 
povos. Gostaria de mencionar quanto foi 
partilhado naquele encontro e prosse-
guir aqui a refl exão vivida naqueles dias, 
a fi m de que o espírito de discernimento 
e refl exão «não caia no vazio», para que 
nos ajude e continue a impelir a servir 
melhor o Santo Povo fi el de Deus.

É precisamente desta imagem que 
gostaria de começar a nossa refl exão so-
bre a atividade pública dos leigos no 
nosso contexto latino-americano. 
Evocar o Santo Povo fi el de Deus é evocar 
o horizonte para o qual somos convida-
dos a olhar e sobre o qual refl etir. É para 
o Santo Povo fi el de Deus que como pas-
tores somos continuamente convidados 
a olhar, proteger, acompanhar, apoiar e 
servir. Um pai não se compreende a si 
mesmo sem os seus fi lhos. Pode ser um 
ótimo trabalhador, profi ssional, marido, 
amigo, mas o que o torna pai tem um ros-
to: são os seus fi lhos. O mesmo acontece 
a nós, somos pastores. Um pastor não se 
compreende sem um rebanho, que está 
chamado a servir. O pastor é pastor de 
um povo, e o povo deve ser servido a 
partir de dentro. Muitas vezes vamos à 
frente abrindo caminho, outras voltamos 
para que ninguém permaneça atrás, e 
não poucas vezes estamos no meio para 
ouvir bem o palpitar do povo.
Somos Povo

Olhar para o Santo Povo fiel de 
Deus e sentirmo-nos parte integrante 
dele posiciona-nos na vida e, portanto, 
nos temas que tratamos, de maneira 
diversa. Isto ajuda-nos a não cair em 
refl exões que podem, por si só, ser muito 
úteis, mas que acabam por homologar 
a vida do nosso povo ou por teorizar 
de tal modo que a especulação acaba 
por matar a ação. Olhar continuamente 
para o Povo de Deus salva-nos de certos 
nominalismos declarativos (slogan) que 
são frases bonitas, mas não conseguem 
apoiar a vida das nossas comunidades. 
Por exemplo, recordo a famosa frase: 
«Chegou a hora dos leigos» mas parece 
que o relógio parou.

Olhar para o Povo de Deus é recordar 
que todos fazemos o nosso ingresso na 
Igreja como leigos. O primeiro sacra-
mento que sela para sempre a nossa 
identidade é o batismo. Através dele e 
com a unção do Espírito Santo, (os fi éis) 
«são consagrados para serem edifício 
espiritual e sacerdócio santo» (Lumen 
gentium, 10). A nossa primeira e fun-
damental consagração afunda as suas 
raízes no nosso batismo. Ninguém foi 
batizado sacerdote nem bispo. Batiza-
ram-nos leigos e é o sinal indelével que 
jamais poderá ser cancelado. Faz-nos 
bem recordar que a Igreja não é uma 
elite de sacerdotes, consagrados, bispos 
mas que todos formamos o Santo Povo 
fiel de Deus. Esquecermo-nos disto 
comporta vários riscos e deformações 
na nossa experiência, quer pessoal quer 
comunitária, do ministério que a Igreja 
nos confi ou. 

Somos, como frisou o concílio Vati-
cano II, o Povo de Deus, cuja identidade 
é «a dignidade e a liberdade dos fi lhos 
de Deus, em cujos corações o Espírito 

Santo habita como num templo» (Lumen 
gentium, 9). O Santo Povo fi el de Deus 
foi ungido com a graça do Espírito San-
to e, portanto, no momento de refl etir, 
pensar, avaliar, discernir, devemos estar 
muito atentos a esta unção.
Clericalismo

Ao mesmo tempo, devo acrescentar 
outro elemento que considero fruto de 
um modo errado de viver a eclesiologia 
proposta pelo Vaticano II. Não podemos 
refl etir sobre o tema do laicado ignoran-
do uma das maiores deformações que a 
América Latina deve enfrentar - e para a 
qual peço que dirijais uma atenção parti-
cular - o clericalismo. Esta atitude não 
só anula a personalidade dos cristãos, 
mas tende também a diminuir e a su-
bestimar a graça batismal que o Espírito 
Santo pôs no coração do nosso povo. O 
clericalismo leva a uma homologação do 
laicado; tratando-o como «mandatário» 
limita as diversas iniciativas e esforços 
e, ousaria dizer, as audácias necessá-
rias para poder anunciar a Boa Nova 
do Evangelho em todos os âmbitos da 
atividade social e, sobretudo, política. 
O clericalismo, longe de dar impulso aos 
diversos contributos e propostas, apaga 
pouco a pouco o fogo profético do qual 
a inteira Igreja está chamada a dar tes-
temunho no coração dos seus povos. O 
clericalismo esquece que a visibilidade 
e a sacramentalidade da Igreja perten-
cem a todo o povo de Deus (cf. Lumen 
gentium, 9-14) e não só a poucos eleitos 
e iluminados.

Há um fenômeno muito interessante 
que se produziu na nossa América Latina 
e que desejo citar aqui: acredito que seja 
um dos poucos espaços em que o Povo 
de Deus foi libertado de uma infl uência 
do clericalismo: refiro-me à pastoral 
popular. Foi um dos poucos espaços em 
que o povo (incluindo os seus pastores) 
e o Espírito Santo puderam encontrar-se 
sem o clericalismo que procura controlar 
e moderar a unção de Deus sobre os seus. 

Sabemos que a pastoral popular, 
como escreveu Paulo VI na exortação 
apostólica Evangelii nuntiandi, «tem 
sem dúvida as suas limitações. Ela acha-
se frequentemente aberta à penetração 
de muitas deformações da religião», 
mas, prossegue, «se for bem orientada, 
sobretudo mediante uma pedagogia da 
evangelização, ela é algo rico de valores. 
Assim ela traduz em si uma certa sede 
de Deus, que somente os pobres e os 
simples podem experimentar; ela torna 
as pessoas capazes para terem rasgos 
de generosidade e predispõe-nas para 
o sacrifício até ao heroísmo, quando se 

trata de manifestar a fé; ela comporta um 
apurado sentido dos atributos profundos 
de Deus: a paternidade, a providência, 
a presença amorosa e constante etc. 
Ela, depois, suscita atitudes interiores 
que raramente se observam alhures no 
mesmo grau: paciência, sentido da cruz 
na vida cotidiana, desapego, aceitação 
dos outros, dedicação, devoção etc. Em 
virtude destes aspectos, nós chamamos-
lhe de bom grado “piedade popular”, 
no sentido de religião do povo, em vez 
de religiosidade... Bem orientada, esta 
religiosidade popular, pode vir a ser cada 
vez mais, para as nossas massas popula-
res, um verdadeiro encontro com Deus 
em Jesus Cristo» (n. 48). O Papa Paulo 
VI usa uma expressão que considero 
fundamental, a fé do nosso povo, as suas 
orientações, buscas, desejos, anseios, 
quando as conseguimos escutar e orien-
tar, acabam por nos manifestar uma 
presença genuína do Espírito. Confi emos 
no nosso Povo, na sua memória e no seu 
«olfato», confi emos que o Espírito Santo 
aja em e com ele, e que este Espírito não é 
só «propriedade» da hierarquia eclesial.
Sentido de Vida Pública

Por conseguinte, podemos per-
guntar-nos: o que signifi ca o fato 
que os leigos estejam a trabalhar 
na vida pública?

Hoje muitas nossas cidades torna-
ram-se verdadeiros lugares de sobrevi-
vência. Lugares nos quais parece que se 
instalou a cultura do descartável, que 
deixa pouco espaço à esperança. Nelas 
encontramos os nossos irmãos, imersos 
nestas lutas, com as suas famílias, que 
procuram não só sobreviver mas que, 
no meio de contradições e injustiças, 
buscam o Senhor e desejam dar-lhe tes-
temunho. O que signifi ca para nós, pas-
tores, o fato de que os leigos trabalhem 
na vida pública? Signifi ca procurar o 
modo para poder encorajar, acompanhar 
e estimular todas as tentativas e esforços 
que atualmente já se fazem para manter 
viva a esperança e a fé num mundo cheio 
de contradições, especialmente para os 
mais pobres, especialmente com os mais 
pobres. 

Significa, como pastores, compro-
metermo-nos no meio do nosso povo 
e, com o nosso povo, apoiar a fé e a sua 
esperança. Abrindo portas, trabalhando 
com ele, sonhando com ele, refl etindo e, 
sobretudo, rezando com ele. «Precisa-
mos de reconhecer a cidade» - e portanto 
todos os espaços onde se realiza a vida 
do nosso povo - «a partir dum olhar 
contemplativo, isto é, um olhar de fé que 
descubra Deus que habita nas suas casas, 
nas suas ruas, nas suas praças... Ele vive 
entre os citadinos promovendo a solida-
riedade, a fraternidade, o desejo de bem, 
de verdade, de justiça. Esta presença não 
precisa de ser criada, mas descoberta, 
desvendada. Deus não Se esconde de 
quantos O buscam com coração sincero» 
(Evangelii gaudium, 71). 

Não é o pastor que deve dizer ao 
leigo o que fazer e dizer, ele sabe tanto e 
melhor que nós. Não é o pastor que deve 
estabelecer o que os fi éis devem dizer nos 
diversos âmbitos. Como pastores, unidos 
ao nosso povo, faz-nos bem perguntar-
mo-nos como estamos a estimular e a 
promover a caridade e a fraternidade, o 
desejo do bem, da verdade e da justiça. 
Como podemos fazer para que a corrup-
ção não se aninhe nos nossos corações.

Muitas vezes caímos na tentação 

de pensar que o leigo comprometido é 
aquele que trabalha nas obras da Igreja 
e/ou nas realidades da paróquia ou da 
diocese, e refl etimos pouco sobre o modo 
como acompanhar um batizado na sua 
vida pública e quotidiana; sobre como, 
na sua atividade diária, com as responsa-
bilidades que tem, se compromete como 
cristão na vida pública. 

Sem nos darmos conta disso, gera-
mos uma elite laical acreditando que 
só são leigos comprometidos os que 
trabalham nas realidades «dos sacer-
dotes», e esquecemos, descuidando-o, 
o crente que muitas vezes queima a 
sua esperança na luta quotiadiana para 
viver a fé. São estas as situações que o 
clericalismo não pode ver, porque está 
mais preocupado em dominar espaços 
do que em gerar processos. Portanto, 
devemos reconhecer que o leigo para a 
sua realidade, a sua identidade, por estar 
imerso no coração da vida social, pública 
e política, por ser partícipe de formas 
culturais que se geram constantemente, 
precisa de novas formas de organização 
e de celebração da fé. 

Os ritmos atuais são muito diversos 
(não digo melhores nem piores) dos que 
vivíamos há trinta anos! «Isto requer 
imaginar espaços de oração e de comu-
nhão com características inovadoras, 
mais atraentes e signifi cativas para as 
populações urbanas» (EG, 73). 

Não se podem dar diretrizes gerais 
para organizar o povo de Deus no âm-
bito da sua vida pública. A inculturação 
é um processo que nós pastores somos 
chamados a estimular, encorajando o 
povo a viver a própria fé onde está e com 
quem está. A inculturação é aprender a 
descobrir como uma determinada por-
ção do povo de hoje, no aqui e agora da 
história, vive, celebra e anuncia a própria 
fé. Com uma identidade particular e com 
base nos problemas que deve enfrentar, 
assim como com todos os motivos que 
tem para se alegrar. A inculturação é 
um trabalho artesanal e não uma fábrica 
para a produção em série de processos 
que se dedicariam a «fabricar mundos 
ou espaços cristãos».

Os leigos são parte do Santo Povo fi el 
de Deus e portanto os protagonistas da 
Igreja e do mundo; somos chamados a 
servi-los, não a servir-nos deles.

Na minha recente viagem em terra 
mexicana tive a ocasião de estar a sós 
com a Mãe, deixando-me olhar por ela. 
Naquele espaço de oração, pude apresen-
tar-lhe também o meu coração de fi lho. 
Naquele momento estivestes presentes 
também vós com as vossas comunida-
des. Naquele momento de oração, pedi a 
Maria que não deixasse de apoiar, como 
fez com a primeira comunidade, a fé do 
nosso povo. Que a Virgem Santa inter-
ceda por vós, vos proteja e acompanhe 
sempre!

(Vaticano, 19 de março de 2016)
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A Igreja deve 
acompanhar com 

solicitude os seus filhos, 
com atenção particular 

para com os mais frágeis, 
“marcados pelo amor 

ferido e extraviado, 
dando-lhes de novo 

confiança e esperança... 
Não nos esqueçamos 
que, muitas vezes, o 
trabalho da Igreja é 

semelhante ao de um 
hospital de campanha”
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Palavra do Pastor

Dom Tarcísio Sca ra mussa,SDB
 - 6º Bispo Diocesano de Santos 

desde 6/5/2015

Editorial

ç
Chegou a esperada Exortação 

Apostólica pós-sinodal do Papa 
Francisco. O seu título expressa o 
conteúdo e o espírito que a carac-
teriza: “A alegria do amor” (Amoris 
Laetitia): sobre o amor na família. 
Nesta ótica positiva, o papa colheu 
as múltiplas contribuições dos dois 
Sínodos sobre a família, em 2014 
e 2015, e retomou também contri-
buições anteriores de documentos 
papais e de conferências episcopais, 
não deixando de citar também outros 
documentos e autores.

O Papa nos convida a fazer um 
percurso de aprofundamento do 
tema, apresentando-nos o mapa que 
ele traçou para este caminho (n. 6). 
Percebemos que é um caminho longo 
a ser percorrido. As expectativas cria-
das com relação à Exortação Apos-
tólica eram muito pontuais, talvez 
infl uenciadas pelo enquadramento 
dado pela grande mídia, mas tam-
bém por acalorados debates dentro 
da Igreja sobre temas específi cos. 
Os horizontes são alargados, para 
não fi carmos patinando em questões 
polêmicas, mas nos animarmos a 
percorrer o caminho de valorização 
e promoção da família, e irmos ao 
encontro das pessoas, especialmente 
as que se encontram em difi culdades, 
ou feridas e caídas no caminho.

Sem perder a referência à base 
sólida do Magistério da Igreja, o 
Papa ressalta dois princípios im-
portantes que são característicos da 
Tradição eclesial. O primeiro é o da 
inculturação, pelo qual alguns as-
pectos da doutrina são interpretados 
e incorporados de forma diferente 
nas múltiplas culturas locais. Sobre 

isso ele ressalta que “nem todas as 
discussões doutrinais, morais ou 
pastorais devem ser resolvidas atra-
vés de intervenções magisteriais” (n. 
3). O segundo princípio é o da Mi-
sericórdia e da integração, pois esta 
Exortação deseja ser uma proposta 
estimulante para as famílias cristãs, 
para que valorizem os dons do matri-
mônio e da família e mantenham um 
amor forte e cheio de valores como 
a generosidade, o compromisso, a 
fi delidade e a paciência, e também 
“porque se propõe a encorajar todos 
a serem sinais de misericórdia e pro-
ximidade para a vida familiar, onde 
esta não se realize perfeitamente ou 
não se desenrole em paz e alegria” 
(n. 5 e 291ss).

 A Exortação não se perde nem 
em abstrações doutrinais, nem em 
áridas análises sociológicas, mas, 
com os pés fi rmes no chão da vida, 
aborda “A realidade e os desafi os das 
famílias” no contexto atual, e ilumina 
tudo com “A luz da Palavra”, e com 
o ensinamento da Igreja (“Olhar fi xo 
em Jesus: a vocação da família”), 
como bases para viver “O amor no 
matrimônio” e “O amor que se torna 
fecundo” (Cap. I ao V). 

Neste aprofundamento, oferece 
“Algumas perspectivas pastorais”, 
e critérios para a realização da mes-
ma, como, “Acompanhar, discernir 
e integrar a fragilidade”, e dando 
destaque para o aspecto crucial da 
educação dos fi lhos (“Reforçar a edu-
cação dos fi lhos” - Cap. VI ao VIII). 
Finalmente, conclui com a refl exão 
sobre a “Espiritualidade conjugal e 
familiar” (Cap. IX).

Para evitar equívocos, o papa 

reafi rma que “A compreensão pelas 
situações excepcionais não implica 
jamais esconder a luz do ideal mais 
pleno, nem propor menos de quanto 
Jesus oferece ao ser humano. Hoje, 
mais importante do que uma pastoral 
dos falimentos é o esforço pastoral 
para consolidar os matrimônios e 
assim evitar as rupturas” (n. 307).

A Igreja deve acompanhar com 
solicitude os seus fi lhos, com aten-
ção particular para com os mais 
frágeis, “marcados pelo amor ferido 
e extraviado, dando-lhes de novo 
confiança e esperança... Não nos 
esqueçamos que, muitas vezes, o 
trabalho da Igreja é semelhante ao de 
um hospital de campanha” (n. 291). 
O discernimento das situações empe-
nha de modo particular os pastores, 
bispos e padres, aos quais compete 
não só a promoção do matrimônio 
cristão, mas também o discernimen-
to pastoral das situações de muitas 
pessoas, para que possam se abrir 

sempre mais ao “Evangelho do ma-
trimônio na sua plenitude” (n. 293). 
Devem estar preparados para viver 
a misericórdia no acompanhamen-
to, na direção espiritual, no serviço 
sacramental.

Reconhecendo que a Exortação 
aborda muitos e variados temas, e 
que fi cou um tanto extensa, o Papa 
aconselha uma forma de aprofun-
damento do texto. “Poderá ser mais 
proveitoso, tanto para as famílias 
como para os agentes de pastoral 
familiar, aprofundar pacientemente 
uma parte de cada vez ou procurar 
nela o que precisam em cada cir-
cunstância concreta. É provável, por 
exemplo, que os esposos se identi-
fi quem mais com o quarto e quinto 
capítulo, que os agentes pastorais te-
nham especial interesse pelo capítulo 
sexto, e que todos sintam-se muito 
interpelados pelo oitavo. Espero que 
cada um, através da leitura, sinta-se 
chamado a cuidar com amor da vida 
das famílias, porque elas não são 
um problema, mas sobretudo uma 
oportunidade” (n. 7).

A Alegria do Amor

Há um movimento que vem sendo 
gestado no mais íntimo da Igreja, da 
fé, da caminhada do Povo de Deus. Há 
diversos sinais capazes de demonstrar 
este movimento. Nem sempre percep-
tível, por vezes pouco evidente e ainda 
muito misturado nas crises e difi culda-
des do dia-a-dia. É preciso estar atento 
para compreender estes sinais, pois eles 
são como parábolas do cotidiano. As 
histórias, vidas, acontecimentos con-
tados apontam para uma mensagem 
maior, traçam um rumo, desenham o 
Reino de Deus.

O Papa Francisco, com sua simpli-
cidade e perspicácia, com seu amor ao 
Evangelho e à Igreja é, com certeza, 
o maior sinal deste movimento no 
interior da Igreja. Seus gestos, sua 
capacidade de estar ao lado dos mais 
pobres, o almoço com os funcionários 
da Cúria Romana, a decisão de optar 
por aposentos mais simples para sua 
estada em Roma falam mais do que 
muitas palavras. Sem contar com as 
inúmeras vezes que quebra o proto-
colo e vai ao encontro de crianças, de 
doentes nas diversas oportunidades 
quer em visitas internacionais, quer 
nas celebrações em Roma.

Refl exo deste jeito de ser Papa, são 

os escritos, encíclicas e documentos 
de Francisco: A “Alegria do Evange-
lho” - seu programa de governo  -, e 
agora a recente Exortação Apostólica 
Pós-sinodal, “A alegria do Amor” sobre 
a família à luz da Palavra de Deus. Inú-
meros outros documentos, homilias, 
mensagens, cartas e, mesmo entre-
vistas do Papa Francisco, poderiam 
ser elencados na constituição deste 
‘movimento’ que, aos poucos, ilumina 
os caminhos do ser Igreja hoje. Um ‘ser 
Igreja’ mais despojado, ocupado com 
a vida e preocupado com as periferias 
existenciais que abatem nosso povo e 
limitam a dignidade humana. 

Mas não é só na distante Roma que 
os sinais deste movimento se fazem 
sentir. Este ‘jeito de ser Igreja’ também 
se faz presente na Diocese de Santos. 
A atual caminhada da Igreja Particular 
de Santos, com o lançamento do Plano 
Diocesano de Evangelização 2016-
2019 (tendo como base as Urgências 
na Ação Evangelizadora destacadas 
das Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja do Brasil 2015-
2019/Doc 102 da CNBB) - também 
é luz a iluminar o caminho da nossa 

Igreja. São 39 projetos distribuídos 
em 5 Programas que, nestes próximos 
4 anos, contribuirão para aproximar  a 
realidade que vivemos na Baixada San-
tista do Evangelho no qual cremos. Os 
diversos projetos apontam para uma 
Igreja missionária que, como povo de 
Deus, constrói um caminho de trans-
formação para que em cada espaço 
de vida por toda a Diocese haja mais 
dignidade, amor, justiça e esperança. 

Somam-se ainda neste movimen-
to de ‘ser Igreja missionária’ as visi-
tas pastorais que o Bispo Diocesano, 
Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, está 
fazendo nas paróquias. No Guarujá 
(Paróquias N. Sra. das Graças e N. 
Sra. de Fátima e Santo Amaro) e em 
Praia Grande na Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Dom Tarcísio teve a opor-
tunidade de encontrar uma Igreja 
vibrante, alegre, jovial, com leigos 
animados e generosos. A disposição, 
o ardor da fé, a visita aos doentes, a 
solidariedade, e tantas outras ati-
vidades que os fi éis conduzem com 
grande esforço demonstram a graça 
de Deus que se faz presente nos mais 
distantes caminhos e vielas onde 

a vida se faz. E também lá está o 
cristão para visitar, amparar e rezar 
junto e transformar sinais de dor, 
sofrimento e de morte em vida nova. 
São marcantes os gestos de solida-
riedade, a dedicação, a capacidade 
de estar junto e criar laços e de se 
fazer presente na vida do outro. São 
momentos inesquecíveis deste movi-
mento de Igreja que aceita o desafi o 
missionário, e sente-se impelida pelo 
Espírito Santo a transformar a reali-
dade em sinais do Reino. 

É representativo para este momento 
de grande efervescência comunitária 
recordar as palavras que Papa Fran-
cisco escreve ao Cardeal Marc Quellet, 
da Pontifícia Comissão para a América 
Latina (ver pág. 2 desta edição do Jornal 
Presença). Na carta, o Papa afi rma: 
“Devemos estar do lado do nosso povo, 
acompanhando-o nas suas buscas e 
estimulando a imaginação capaz de res-
ponder à problemática atual. Discernindo 
com o nosso povo e nunca para o nosso 
povo nem sem o nosso povo. Como diria 
santo Inácio, «segundo as necessidades 
de lugares, tempos e pessoas». Isto é, 
não uniformizando”. 

A Igreja que se torna sinal do Reino
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Terço dos Homens

Segunda-feira
1. São Francisco de Assis / Cubatão 
– 20h
2. Capela N.S. Auxiliadora /(Par. S. 
Antonio)/Praia Grande – 20h
3. N.S.Aparecida/Santos–20h(última 
2ª-f)
4. Com. Sta Clara /(Par. São Tiago) - 20h
5. São Judas Tadeu/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 Gra-
ças - 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. Amparo/ - 3ªf - 20h30.
16. S. José Operário/Peruíbe - 3ªf 19h30
Quarta-feira
17. Matriz de S.Antônio/PG-19h30.
18. S. José Operário/Santos–19h30 (1ª 
4ª-f)
19. Esp. Santo/Fátima/ Guarujá – 19h30
20. 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 h.
27. Graças-SV/ - 2ª  5ª-f - 20h.
28- Sta Rosa/ Guarujá- 18h
29. Aparecida/PG - 20h
Sexta-feira
30. S. Benedito/Stos – 18h
31. Santa Margarida/ Santos – 20h
32. Par. São Tiago/ Santos – 20h
33. S. João/Peruíbe - 20h  (4ª 6ª-f).
34. Sr dos Passos/- Última - 20h.
35. S. Vicente Mártir/- 2ª 6ª-f- 20h
36. Cristo Rei-SV/ Segunda Sexta-feira 
- 19h.
37. Sta. Teresinha/Itanhaém- 19h30
Sábado
38. S. Judas /(Sion) - 19h30 - 1º sábado.
39. S. João Batista /17h30 - Peruíbe - 
todo 3º sábado
Domingo
40. Aparecida/SV– 7h (2º domingo)
41. Igreja Divino Espírito Santo /
(Paróquia S.  Tiago)/Santos – 20h
42. S. Paulo Apóstolo/Jovens Sarados - 17h 
(1º Domingo)

Toda 3ª sexta-feira - 
15 horas - Missa da 
Pastoral da Saúde -

Hospital Modelo
de Cubatão.

Capacitação dá inicio à Pastoral da Pessoa Idosa
Nos dias 30 de abril e 1 de maio acon-

teceu na Paróquia S. Antônio, em Praia 
Grande (Com. Divino Espírito Santo), 
a primeira capacitação para agentes da 
Pastoral da Pessoa Idosa (PPI). O encon-
tro foi assessorado pela Coordenadora 
Estadual da Pastoral, Tereza Maciel e 
contou com a participação de 14 pessoas 
da paróquia, e mais um agente da paró-
quia São Judas Tadeu de Cubatão.

O encontro marca o início da Pastoral 
da Pessoa Idosa na Diocese de Santos 
que tem como foco atender as neces-
sidades da pessoa idosa no ambiente 
doméstico. “Muitos desses idosos vivem 
sozinhos, com necessidades específi cas, 
e não contam com a atenção da família 
que, em muitos casos, não está prepara-
da para cuidar de seus membros nessa 
fase da vida”, ressalta a coordenadora da 
Pastoral na paróquia, Dejanira Ribeiro 
Ferreira. “Este primeiro encontro de 
capacitação teve como objetivo orientar 
os agentes sobre como proceder nas 
visitas domiciliares que serão feitas. A 
partir do que for encontrado, faremos os 
encaminhamentos aos devidos setores: 
médico, assistência social etc. Os agentes 
já iniciaram o trabalho, indo ao encontro 
das pessoas para fazer os registros e dar 
início aos acompanhamentos”, explica 
Dejanira.

A Pastoral da Pessoa Idosa
Antes de ser constituída propria-

mente em Pastoral, o atendimento aos 

idosos, no Brasil, era feito através de 
uma ação básica da Pastoral da Criança. 
A iniciativa de criar a PPI foi da Doutora 
Zilda Arns que percebia as necessidades 
dos avós das crianças assistidas. A Pas-
toral da Pessoa Idosa só se consolidou 
depois da Campanha da Fraternidade 
de 2003, que teve como tema “Fraterni-
dade e Pessoas Idosas- Vida, dignidade 
e esperança”. 

A Diocese de Santos está iniciando 
a Pastoral da Pessoa Idosa com um 
núcleo na Paróquia Santo Antonio, de 
Praia Grande, a pedido do pároco, Pe. 

Aparecido Neres Santana. A atenção 
à Pessoa Idosa é uma das prioridades 
do Plano Diocesano de Evangelização 
(Programa 5 - Igreja a serviço da vida 
plena para todos, no Projeto 10 - Polo 
Terceira Idade - Acompanhamento de 
Idosos Solitários).

Voluntários
Quem tem interesse em conhecer, 

participar ou iniciar a Pastoral da Pessoa 
Idosa em sua comunidade pode entrar 
em contato com a Dejanira Ribeiro Fer-
reira através do telefone 99123-9692.

Chico Surian

A atenção ao idoso é uma prioridade pastoral na Diocese de Santos

Encontro de formação da Pastoral Familiar
A Comissão Para Vida e Família da 

Diocese de Santos promoveu no dia 2 
de abril um Encontro de Formação para 
agentes da  Pastoral Familiar. O evento 
aconteceu no Liceu Santista, em Santos,  
e reuniu aproximadamente 60 pessoas 
entre agentes da Pastoral da Família, 
Equipe de Preparação para Vida Matri-
monial, catequistas, grupos de jovens, 
ECC e demais grupos e movimentos que 
fazem parte do ‘seguimento família’ da 
Diocese de Santos. Como gesto concreto 
pelo Ano da Misericórdia, os participan-
tes levaram um quilo de alimento que foi 
doado para o Lar de Idosos São Vicente 
de Paulo. 

O tema da formação foi “Transver-
salidade das ações da Pastoral Familiar 
- conhecer para melhor servir”, que abor-
dou as orientações e diretrizes da CNBB 
sobre como organizar e desenvolver a 
Pastoral Familiar, quais os setores que 
fazem parte, como realizar uma ação 
conjunta e como trabalhar a motivação 
pastoral. 

André Luís e Ritinha de Cássia Kawa-

hala foi o casal palestrante. Eles fazem 
parte da Comissão Regional Sul 1 e do 
Núcleo de Formação Espiritualidade da 
Pastoral Familiar – NUFESP. 

Quem quiser conhecer o trabalho da 

Pastoral Familiar pode entrar em contato 
com o casal coordenador diocesano da 
Comissão para Vida e Família, Antônio 
e Irene Cantalice através do e-mail: vi-
daefamilia.diocesedesantos@gmail.com

Pastoral Familiar requer ação conjunta de agentes de diversos segmentos

Comissão Vida e Família

Novos cerimoniários na Lapa

No dia 9/4, na Paróquia N. S. da Lapa, em Cubatão, 
alguns jovens, há mais de 5 anos exercendo o Ministério de 
Coroinhas, tornaram-se Cerimoniários, isto é, assumiram a 
tarefa de coordenar os serviços dos coroinhas nas celebra-
ções eucarísticas e nas paraliturgias. Serão orientados pelo 
Administrador Paroquial, Pe. Felipe Sardinha, e por Lucas 
Pontes. Será uma grande missão para estes jovens, pois são 
convidados a aprofundar o mistério celebrado, a se dedicarem 
com mais intensidade no serviço ao altar, e a serem exemplos 
de cristãos engajados, principalmente para os pequenos.

Formação de MESC em S. Vicente

Pe. Aluisio Antonio da Silva com o grupo de Ministros Ex-
traordinários da Sagrada Comunhão já estão estudando oas 
“Orientações para os Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão” emitidas pelo Bispo Diocesano D. Tarcísio Scara-
mussa. Os livretos com as orientações já foram entregues nas 
paróquias e deverá ser conhecido por todos os que já exercem 
o Ministério ou que ainda virão a exercer.

Outras informações no Centro Diocesano de Pastoral - 
3228-8888.

DivulgaçãoDivulgação
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Como crentes, sentimo-
nos próximo também de 
todos aqueles que,   não 

se reconhecendo parte de 
qualquer tradição religiosa, 

buscam sinceramente a 
verdade,  a bondade e a 

beleza, que, para nós, têm 
sua máxima expressão 
e a sua fonte em Deus. 
(Alegria do Evangelho, 

Papa Francisco §257)

5Maio/2016 Igreja a serviço da vida

Democracia e sabedoria

Doutrina SocialPlano Diocesano de Evangelização em Ação

Vida digna se constrói com mutirão e partilha

Francisco E. Surian - Mestre em 
Teologia - PUC-SP; Mestre em 
Comunicação  Social - USP-SP; 

Co-editor da revista 
Teoliterária (PUC-SP) - http://
revistas.pucsp.br/teoliteraria

É natural que, em tempos de 
confl ito, tenha-se maior difi culda-
de de compreensão da realidade. 
O acirramento de posições e a 
tendência a radicalizar opiniões 
com notas de paixão, que podem 
desabrochar para o ódio contra 
aquele que pensa diferente, e a 
tendência de querer eliminá-lo, 
coloca a organização social em 
cheque, produzindo encaminha-
mentos e desejos de solução que 
se distanciam do Evangelho e 
negam os melhores princípios da 
Doutrina Social da Igreja.

Soluções guiadas pela paixão e 
pelo ódio tendem a perder obje-
tividade. Conduzem a resultados 
inesperados, muito próximos 
ao acidente. Estas ações podem 
repercurtir por gerações quando 
se trata do Estado de Direito e 
inscreve-se no interior da história 
de uma Nação, podendo atingir 
milhares de vidas - pessoas - por 
vezes, totalmente desprotegidas 
de qualquer outro cuidado além 
daquele, já pouco, que lhe oferece 
o Estado (saúde, escola, e outros 
cuidados indispensáveis para a 
dignidade dos mais necessitados). 

Diante de tal momento histó-
rico, torna-se necessário recorrer 
à Sabedoria quer da história, quer 
dos documentos da Igreja, quer 
do Evangelho. Esta torna-se ins-
trumento indispensável para que 
seja luz a iluminar a escuridão das 
paixões. 

Afirma o parágrafo 321 do 
Compêndio da Doutrina Social 
da Igreja publicado em 2004: 
“Os desequilíbrios econômicos e 
sociais existentes no mundo do 
trabalho devem ser enfrentados 
restabelecendo a justa hierarquia 
dos valores e pondo em primeiro 
lugar a dignidade da pessoa que 
trabalha: ‘As novas realidades, 
que acometem com vigor o pro-
cesso produtivo como a globali-
zação das fi nanças, da economia, 
do comércio e do trabalho, jamais 
devem violar a dignidade e a 
centralidade da pessoa humana, 
nem a liberdade e a democracia 
dos povos. A solidariedade, a 
participação e a possibilidade de 
governar estas mudanças radicais 
constituem, se não a solução, sem 
dúvida a necessária garantia ética 
para que as pessoas e os povos 
não se tornem instrumentos mas 
protagonistas do seu futuro. Tudo 
isto pode ser realizado e, dado que 
é possível, se torna imperioso’”.

palafi tas foram construídas 
na década de 80. No co-
meço, as passarelas sobre 
o mangue que conduzem 
os moradores às suas casas 
eram muito precárias, sen-
do constantes os acidentes. 
Recentemente, em regime 
de mutirão, e com a doação 
de madeiras de boa qua-
lidade por comerciantes, 

os próprios moradores reformaram as 
passarelas e defi niram como regra de que 
não é possível passar montado em motos 
e bicicletas pelas passarelas, ampliando 
assim sua vida útil. Junto com a reforma 
das passarelas, foi feita uma melhor dis-
tribuição da água potável. A Comunidade 
da Capela São Pedro participa das ativi-
dades nas palafi tas, principalmente pela 
ação dos Vicentinos, Pastoral da Criança 
e Pastoral da Saúde. 

Na visita Pastoral à Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, em Praia Grande,  
(de 29/4 a 1/5. Veja mais à Pág. 9), Dom 
Tarcísio visitou a casa de uma senhora 
viúva, Dona Zilla, 60 anos, que mora 
sozinha, com grandes difi culdades para 
se sustentar e manter a própria casa. A 
comunidade, então, atendeu a solicita-
ção do pároco, Pe. Afonso de Sousa, para 
reformar a casa. Alguns estão doando 
materiais de construção, outros doam 
mão-de-obra e, assim, estão levando 
signifi cativas melhorias e mais qualidade 
de vida para D. Zilla.

Esses dois exemplos identificam 
de modo bem concreto o “espírito” do 
projeto 6 - Intervenção Urbana, do 
PROGRAMA 5: Igreja a Serviço da Vida 
Plena para Todos, presente no nosso 
Plano Diocesano de Evangelização. O 
Objetivo deste projeto é: Promover 
melhorias em habitações precá-
rias, como forma de promover a 
dignidade humana. Este projeto, em 
especial, preocupa-se com a qualidade de 
vida das pessoas em suas moradias. Não 
só com o mínimo material necessário 
para uma vida digna, mas também com 
a beleza, com a harmonia, com a estética 
que ajuda a enobrecer o espírito. 

Neste sentido, é possível dizer que 
as experiências vividas nas palafi tas do 
Guarujá e pelos paroquianos de Praia 
Grande já estão “dentro do espírito” 
do nosso Plano Diocesano de Evange-
lização. Assumir (como comunidade de 
discípulos missionários), as pequenas 
reformas, de melhorias simples, da pin-
tura e do embelezamento das moradias 
daqueles que passam dificuldades, é, 
sim, um jeito simples de “gerar um pouco 
mais de humanidade e dignidade para 
estas pessoas”. 

Essa é, sim, uma maneira bem con-
creta e possível de cuidar da pessoa, da 
família e de crescer como comunidade, 
sendo Igreja acolhedora, missionária e 
misericordiosa, indo ao encontro daque-
les mais necessitados.

Francisco Surian*
Observa-se em nossas comunidades, 

na Baixada Santista, uma expectativa 
positiva para que o Plano Diocesano 
de Evangelização 2016-2019 floresça 
e traga frutos de conversão pessoal e 
pastoral. Elaborado a partir das Assem-
bleias Paroquiais e Diocesana (2015), e 
tendo por base as Urgências da Ação 
Evangelizadora das Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil 
2015-2019, o Plano Diocesano, lançado 
na Páscoa (abril de 2016) já começa a ser 
estudado pelas lideranças e pelo Clero 
em toda a Diocese. 

Se, por um lado, o Plano Diocesano de 
Evangelização é muito novo para já apre-
sentar frutos, por outro, é possível perce-
ber como o Espírito Santo vem inspirando 
e animando a caminhada e o testemunho 
de fé em nossas comunidades, e identifi car 
ações que já estão em consonância com ele. 
Por exemplo: duran-
te a visita Pastoral 
na Paróquia N. S. 
de Fátima e Santo 
Amaro (22 a 24/4. 
Veja mais à Pág. 
10), Dom Tarcísio 
Scaramussa,SDB, 
Bispo Diocesano de 
Santos, esteve nas 
palafitas do man-
gue do Perequê I. 
Reunindo cerca de 
400 famílias, em sua 
maioria vindas de 
Santa Catarina, as 

A casa de D. Zilla está sendo reformada pela comunidade da Aparecida/PG

Reforma das passarelas no Mangue do Perequê I 
feita pelos moradores

No dia 3 de abril, D. Jacyr 
F. Braido, CS, Bispo Emérito 
de Santos, abençoou o novo 
sacrário e reinaugurou a capela 
do Santíssimo Sacramento da 
Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Lapa, em Cubatão. O projeto foi 
desenvolvido por Pe. Edson Feli-
pe, e teve a colaboração artística 
de Pe. Fernando Gross, reitor 
do Seminário Diocesano. 

“Pe. Fernando  fez as pin-
turas sacras, seguindo um 
itinerário teológico: abaixo 
do sacrário, corre um rio de 
água viva, que sacia a sede de 
doze ovelhas. O rio é compos-

N. Sra. da Lapa inaugura Capela do Santíssimo

Pedro Gabriel/Com. S. Pedro

Chico Surian

to por uma tripla ondulação, 
apresentando a unidade da 
Trindade - o próprio Deus - 
fonte de vida plena; as doze 
ovelhas recordam as doze 
tribos de Israel, vislumbradas 
no Segundo Testamento pelos 
Doze Apóstolos - símbolo da 
Igreja peregrina, o povo eleito 
de Deus. Dessa forma, a co-
munidade dos discípulos (que 
somos as ovelhas de hoje), 
sacia seu desejo de infi nitude 
no Senhor Vivo e Ressuscita-
do presente no tabernáculo”, 
explica Pe. Felipe Sardinha, 
pároco da Lapa.

Acervo N. S. da Lapa/CB
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Animação Bíblico-

Catequética Festa do Bom Pastor
Pe. Aparecido Neres Santana - Assessor 
Eclesiástico da Comissão Ab-C

Os jovens vo-
cacionados para o 
Seminário São José 
para 2017 já estão 
no seu segundo En-
contro Vocacional. 
Rezemos por eles, 
em sua procura de 
discernir os sinais 
dos tempos e a voz 
de Deus que sem-
pre convida e cha-
ma. São eles:

1 )  B r a n d o n 
Henrique da Silva 
Reis, com 19 anos, 
da Paróquia  de 
Nossa Senhora da 
Conceição, em Ita-
nhaém.

2) Vilson Melo 
Sousa, com 19 anos, 
da Paróquia de São 
Paulo Apóstolo, 
Santos.

3) Lucas Santa-
na Santos, com 18 
anos, da Paróquia 
Santo Antônio, em 
Praia Grande.

4) Tulio da Sil-
va Maciel, com 25 
anos, da Paróquia 
Nossa Senhora das 
Graças, em Vicente 

Leigos

Os fiéis leigos são “os cristãos 
que estão incorporados a Cristo pelo 
batismo, que formam o povo de Deus 
e participam das funções de Cristo: 
sacerdote, profeta e rei (DA 209)

Os bispos reunidos na 54ª Assem-
bleia Geral da CNBB, realizada de 6 a 
15 de Abril, aprovaram o Documento 
“Cristão Leigos e Leigas na Igreja e 
na Sociedade. Sal da Terra e Luz do 
Mundo”.

“Todos nós somos na Igreja Cató-
lica batizados, alguns exercem deter-
minados ministérios ordenados, mas 
a grande maioria dentro da Igreja 
não exerce, não assume ministérios 
ordenados ou não recebe ministérios 
ordenados, então é muito importante 
que nós, como Conferência Nacional, 
falássemos sobre esse tema, mais que 
o tema, a realidade dos leigos dentro 
da Igreja”, afi rmou o Bispo Auxiliar 
de Brasília e secretário geral da 
CNBB, dom Leonardo Steiner,OFM.

É mais um passo importante para 
que leigos e leigas assumam seu 
papel de protagonistas e, em comu-
nhão com bispos, padres, religiosos 
e religiosas sejam  Missionários que 
testemunhem o Cristo Ressuscitado.

 No  Concílio Vaticano II,  a Igre-
ja assume que leigos e leigas fazem 
parte do ‘Povo de Deus’. Outros 
documentos, como o de Aparecida 
(2007), nos lembram que, através de 
suas especifi cidades, leigos e leigas 
devem assumir sua corresponsabi-
lidade na evangelização. Não só nas 
paróquias,  através das pastorais e 
os serviços internos, mas também 
e, principalmente, no mundo (tra-
balho, escola, família, sociedade, 
política, artes), a mensagem de Deus 
também  deve ser levada e vivida por 
todos e todas, pelo exemplo, diálogo,  
compreensão. 

Os avanços da ciência, novas 
tecnologias, informação globalizada, 
novos questionamentos fazem com 
que seja cada vez mais necessário 
formação e discernimento para  
dialogar com as novas realidades 
do mundo, enraizado na Palavra de 
Cristo e seus ensinamentos.

Façamos um esforço para que 
este novo Documento seja divulgado, 
estudado e vivido por todos e todas: 
leigos, leigas, padres, diáconos, bis-
pos, religiosas.

 Nossa Igreja é rica em dons e há  
diversos  serviços, mas é o mesmo 
Deus que é nossa fonte de vida.

Peçamos que o Espírito nos ilumi-
ne,  o Senhor nos conceda a virtude 
de sermos coerentes com nossa Fé.
Paulo Roberto S. Soares/CODILEI 

“Sal da terra e 
luz do mundo”

Começo este Artigo, com o envio 
missionário ordenado por Jesus: 
“Como o Pai me enviou, também eu 
vos envio, recebei o Espírito Santo” 
(Jo 20, 21-22). No tempo em que 
estamos vivendo, isto é, no hoje da 
nossa história, “kairós” é o “dia de 
Pentecostes”. Pentecostes é a reali-
zação plena no processo salvífi co do 
Mistério da Santíssima Trindade, Deus 
Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 
É a Unicidade divina das Três Pessoas: 
“a Família Trinitária”. Unidade de um 
despojamento e entrega total, sem 
ciúmes ou reservas. O Pai entrega tudo 
ao Filho, menos o fato de ter gerado o 
Filho. O Filho, por sua vez, entrega tudo 
ao Pai, menos o fato de ter Sido gerado 
pelo Pai.  O Pai e o Filho entregam tudo 
ao Espírito Santo, menos o fato de que o 
Pai e o Filho, espiram o Espírito Santo. 
Relação de Amor pleno e entrega total.

“No Pentecostes, o Espírito faz 
os Apóstolos saírem de si mesmos, 
transforma-os em anunciadores 
das maravilhas de Deus... o Espírito 
Santo infunde a força para anunciar 
a novidade do Evangelho com ousa-
dia...” (EG 259). “...animados pelo 
Espírito Santo, Espírito vivifi cador, 
alma e vida da Igreja. Ele, que foi der-
ramado em nossos corações, geme e 
intercede por nós e com seus dons 
nos fortalece em nosso caminho de 
discípulos missionários” (DAp 23).

Pentecostes, com a linguagem do 
Amor e da unidade, dos humildes, 
simples, dos pobres de Javé, que 
penetra o coração e a alma, está 
alicerçado no Projeto de Jesus (Lc 
4, 16ss), na construção do Reino da 
Vida.  Portanto, Pentecostes, se con-
trapõe a Torre de Babel, (Gn 11, 1-9), 
no sentido da múltipla linguagem, da 
dispersão do império excludente, do 
ódio, da exploração dos mais pobres, 
especialmente dos camponeses.

Portanto, neste dia (tempo) em 
que vivemos é por excelência o “dia da 
Missão”. É o dia de abrir as portas da 
Igreja, do coração e, sem medo, sair e 
anunciar com a guia do Espírito o Cris-
to Ressuscitado, gritar bem alto que a 
Vida vence a morte. Tempo de destruir 
todos os sinais de morte e anunciar 
o Reino da vida. É tempo da missão, 
da Igreja em saída missionária. Não 
tenha dúvidas de que você é chamado 
e enviado a levar adiante, com e na 
comunidade eclesial este Projeto de 
Esperança e Vida.

Aprofundamento a partir 
da Palavra de Deus: Na Soleni-
dade de Pentecostes vamos refl etir 
os versículos de Jo 20, 21-22. Será 
que, realmente, estou vivendo o meu 
Batismo, me deixando ser transfor-
mado pelo Espírito Santo, para ser 
anunciador dos ensinamentos de 
Jesus, em minha comunidade e em 
meus trabalhos catequéticos?

Pentecostes: discípulos com 
a força do Espírito Santo

No dia 16 de Abril, seminaristas e formadores do Seminário São José esti-
vemos presentes na Igreja do Bom Pastor, em Santos, para celebrar a Festa 
do Bom Pastor e rezar juntos no Dia Mundial de Orações pelas Vocações. 

Caminhada Vocacional

Dia 21 de maio, sábado, no Liceu Santista, em Santos, a partir das 8h30, 
acontece o Dia dos Coroinhas 2016. Participe e incentive os coroinhas das 
suas comunidades para celebrarem juntos a misericórdia de Deus que nos  
convida a viver a serviço do Reino!

Mais informações com os seminaristas Wilson ou Lucas - 3258-6868.

Brandon Henrique Wilson Melo Lucas Santana

Tulio da Silva

de Carvalho, Guarujá
5) Gabriel Henrique Alves Bueno 

de Campos, 20 anos da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, em Santos.

6) Matheus Roberto Correia Gan-
te, com 20 anos, da Paróquia de São 
Vicente Mártir, em São Vicente.

 7) Weslley Thiago dos Anjos Silva, 
com 24 anos, da Paróquia São Fran-
cisco de Assis, em Cubatão.

 Gabriel Henrique  Matheus Roberto 

Weslley Thiago

PROGRAMAÇÃO
9/5- 19h30-Celebração Ecu-
mênica na Igreja Imaculado 
Coração de Maria - Av. Ana 
Costa, 74/Santos.
10/5- 19h- Celebração Ecu-
mênica na ICA Ortodoxa 
Antioquina - Av. Ana Costa, 
323, Encruzilhada/Santos.
15/5- 19h- Celebração Ecu-
mênica na Igreja Luterana 
- Av. Francisco Glicério, 626, 
Pompéia/Santos.

Fotos: Seminário S. José
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Animação Bíblica

Livros Históricos: 
uma nova etapa

Pe. Francisco Greco - Paróquia São 
Benedito/Santos

Encontros de formação da Comissão AB-C
Fotos:  Comissão AB-C

Terminamos o primeiro bloco 
das Sagradas Escrituras, os cinco 
primeiros livros que chamamos de 
Pentateuco (penta = cinco textos = 
livros, tomos) em grego e, no he-
braico, Torah. "A Torah é doutrina, 
ensinamento, instrução, direção e 
também lei. É doutrina essencial-
mente voltada para a pratica, e é 
Revelação enquanto expressão da 
vontade Divina a ser realizada e obe-
decida..." (Gross, 2014).

O livro do Gênesis as origens a 
cosmogonia e os patriarcas, a seguir 
o Êxodo, a libertação saída da escra-
vidão para a liberdade; o livro dos 
Levíticos com suas prescrições ritu-
ais e dos cultos. Também o livro dos 
Números que dá uma continuação a 
história do Êxodo e, por fi m, o livro 
do Deuteronômio (a Lei pela segunda 
vez), uma retomada do Êxodo.

Nos próximos meses estaremos 
entrando em um novo bloco, que 
podemos chamar de: os livros his-
tóricos, não há uma única maneira 
de dividir os livros bíblicos, essa 
pode ser uma das maneiras. Compõe 
esse bloco os livros de Josué, Juízes, 
Primeiro Samuel e Segundo Samuel 
e, Primeiro Reis e Segundo Reis. Al-
guns acrescentam o livro das Crôni-
cas neste bloco, e também o faremos.

Como se vê pelos títulos, eles 
narram a história do povo de Deus já 
entrando e tomando posse da terra 
prometida em um primeiro momen-
to, principalmente com o livro de 
Josué e com os Juízes a vida das 12 
tribos reunidas em uma confedera-
ção. Um pacto de mútua defesa entre 
as tribos e de uma vida igualitária, 
onde todos viveriam e partilhariam 
fraternalmente os produtos da terra, 
pois esta pertence ao Senhor.

Na segunda parte veremos nos 
livros de Samuel e Reis a transforma-
ção das tribos em um Estado, no de-
sejo de Israel de ter “um rei que nos 
governe como em todas as nações” 
(1Sm 8, 5b) que os cercavam. O livro 
das Crônicas vai contar a história de 
Esdras e Neemias e a reconstrução 
de Jerusalém depois do exílio da 
Babilônia.

Mas, deixemos para as próximas 
colunas o trabalho de contar, ou me-
lhor, continuar a conhecer a história 
do povo de Deus. A experiência do 
conhecimento da vontade do Deus 
Único, que também é a nossa histó-
ria de fé é vida, esperança de terra e 
descendência.

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, Edi-
ções Paulinas, São Paulo. 5ª. Im-
pressão, 1991.

GROSS, Pe. Fernando, O ciclo 
de leituras da Torah na Sinagoga. 
Judaísmo e Cristianismo. Distribui-
dora Loyola, São Paulo. 2014).

A Comissão para a Animação Bíblico-
Catequética realizou mais uma série de 
encontros de formação de catequistas 
e evangelizadores, atendendo todas as 
regiões pastorais de nossa Diocese. Os 
encontros foram realizados em Praia 
Grande (Capela S. Judas Tadeu - 12/3), 
Bertioga (Capela N. S. das Graças/Ri-
viera - 9/4), Mongaguá (N. S. Aparecida 
- 15/4), Santos (S. José Operário - 16/4). 

Com o tema “Igreja, Casa da Iniciação 
à Vida Cristã”, esses encontros têm como 
objetivo “reorganizar a vida comunitária 
das comunidades eclesiais, para que se 
tornem verdadeiras comunidades de 
discípulos missionários que partilham 
a vida, conforme nos pede o nosso 
Plano Diocesano de Evangelização, no 
Programa 2”, explica Pe. Aparecido 
Neres Santana, Assessor Eclesiástico da 
Comissão AB-C.

Nos encontros foram usados como 
subsídios: Texto de João 4,5-42; Doc. 
Aparecida; DOC 102- DGAE 2015-2019. 
“Vale ressaltar ainda que no nosso Plano 
Diocesano de Evangelização (Programa 
2 com 7 projetos) estamos enfatizando a 
Catequese de inspiração catecumenal, o 
que vai exigir de nós a criação de novos 
modelos de catequese (que supere o 
modelo “escolar”, por exemplo), o que 
vai exigir de nós maior compromisso 
enquanto comunidade de discípulos. 
Sabemos que a missão é desafi adora, por 
isso não desanimemos, sejamos sempre 
discípulos missionários, seguidores de 
Jesus Cristo”, reafi rma Pe. Cido.

Agenda das formações em Maio:
17 - 19h  - Santos - Região Orla.
20 - 19h30 -  SV - Reitoria do Amparo.
21 - 14h - Guarujá/ Vicente de Carva-

lho- N. S. das Graças.
28 - 14h - Cubatão - Capela Nossa 

Senhora de Fátima - Bairro Vila Natal.

N. S.  das Graças (Riviera/Guarujá)

S. José Operário - Santos - Centro I e II

N. S. Aparecida (Mongaguá)

Capela S. Judas Tadeu (Praia Grande)

Formação Bíblica e Missionária na S. Antonio

Pe. Aparecido Neres Santana,-
CSS, está realizando com os paro-
quianos da Paróquia Santo Antô-

nio, de Praia Grande, encontros de 
formação Bíblica e Missionária. 

Os encontros começaram no mês 
de março e Pe. Aparecido convida 

todos a participarem dessa formação 
mensal na Comunidade São Judas 

Tadeu (Av. Guilhermina, 785). 
A Formação Bíblica acontece toda 

Segunda segunda-feira do mês, e a 
Formação Missionária toda Quarta se-
gunda-feira do mês, sempre às 19h30.

Incentivados pelo pároco, Pe. Lucas Alves, 
leigos da Paróquia S. Tiago Apóstolo, em 
Santos, já estão realizando os Círculos Bíblicos 
(Vol. 2/Urgências Pastorais, com ênfase no 
Ano da Misericórdia). Os Círculos Bíblicos 
são produzidos pela Equipe de Assessoria 
Pastoral (EAP) da Diocese de Santos para 
ajudar as comunidades a se aproxima-
rem mais da escuta da Palavra de Deus e 
a conhecerem melhor a espiritualidade do 
nosso Plano Diocesano de Evangelização.
Quem quiser participar, os encontros 
semanais são realizados nas seguintes 
comunidades: Domingo - 9h - Igreja São 
Tiago; 16h20 - Santa Clara; 20h - Divino 
Espírito Santo; Sábado-  20h - S. Francisco. 
Mais informações: 3296-1755.

Círculos Bíblicos estimulam a escuta da Palavra de Deus

Caetana Peres
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Qual é a Dúvida?

A morte de meu irmão

Psicologia Pastoral

A morte de meu irmão

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

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

Diocese presente no ENP
Divulgação

Você tem poder?
Intrigou-me, faz tempo, o conse-

lho de conhecida modelo a sua irmã, 
ao  dizer-lhe: “Seja poderosa!” Além 
disso, insistente chamada na capa 
de muitas revistas femininas vem 
usando esta expressão, “Mulheres 
poderosas” e semelhantes. Some-se 
a isso a quantidade de revistas em 
quadrinhos, com seus Super-heróis, 
eles e elas, cada um com um tipo de 
superpoder: cheios de força, velozes 
como raios, alguns monstruosos, 
outros (parece que na maioria) de-
fensores e salvadores dos inocentes.

A primeira refl exão que me vem é 
de que, por menor que pareça, todos 
nós temos algum poder para o bem. 
Poder de enxergar, de movimentar-
nos, de ir e de voltar, de escolher, de 
sentir e mais uma infi nidade de coisas 
boas. Poder coisas más como mal-
tratar, ferir, matar, enganar, mentir, 
embriagar-se e tantas outras, não é 
poder, é fraqueza, é ilusão, é equívoco, 
é desvio de personalidade, é burrice.

Uma segunda refl exão é de que a 
autoestima de uma pessoa depende 
da consciência que tem de seu poder 
pessoal. O apóstolo Paulo aponta para 
a fonte do verdadeiro poder, quando 
diz: “Tudo posso naquele (Cristo) que 
me fortalece”(Fp 4,13). Todos somos 
poderosos. Depois, porém, na primei-
ra Carta aos Coríntios, indica os limites 
desse poder, repetindo por duas vezes 
este refrão: “Tudo me é permitido, 
mas nem tudo convém” (6,12;10,23). 
Isto é, poder você tem, para qualquer 
coisa, mas use a cabeça porque nem 
sempre é válido o que você deseja. 
Haja discernimento!

Erros na educação levam muitos 
a julgar-se MENOS DO QUE OS 
OUTROS: tornando-os tímidos ou 
depressivos. Então, para se com-
pensar do incômodo de sentir-se 
por baixo (como numa gangorra), 
erguem-se artifi cialmente em seu or-
gulho para achar-se MAIS DO QUE 
OS OUTROS. Também aí estão equi-
vocados. O verdadeiro valor de cada 
um está em reconhecer suas muitas 
qualidades, independente do que os 
outros pensem; reconhecer ainda 
que os outros também tem muito 
valor. Somos todos importantes e, 
por isso, temos o poder de fazer o 
bem (de AMAR) uns aos outros.

S, que não disse de onde escreve, 
nos diz que seu irmão tirou a própria 
vida. Diz que ele passou por profunda 
depressão depois de não ter sido apro-
vado nos dois vestibulares que fi zera 
naquele ano. Pergunta, angustiada, se 
pode rezar pelo irmão e se podem pedir 
intenções na Missa por ele.

Antes de tudo, asseguro-lhe minhas 
preces fraternas, seja pelo seu irmão, 
seja pelo seu caminho, sobrecarregado 
pelo peso desta experiência. Tirar a vida 
é um dos gestos mais difíceis de com-
preender e talvez um dos mais difíceis 
de realizar. É o gesto de recusar a viver, 
pois não tem forças para superar aquele 
momento difícil. Lamentavelmente, 
cresce a cada dia o número de pessoas 
que atentam contra a própria vida. Nos-
sos meios de comunicação, por ética, não 
publicam a “causa mortis”, pois sabem 
que podem infl uenciar. No segredo de 
nossos confessionários nós escutamos 
os desabafos e os sentimentos de culpa 
de familiares e amigos. Sentem-se cul-
pados por não terem percebido aquela 
situação. Muitos julgam que a pessoa 
foi covarde ao tirar a própria vida. 
Afi rmam que ele não quis lutar.

Em tempos idos, motivada pelos 
ensinamentos da época, era recusada a 
sepultura eclesiástica e a Missa aos que 
praticavam tais atos. Eram, inclusive, 
sepultados à parte nos cemitérios. E 
as pessoas passavam longe de seus tú-
mulos. Hoje, com seus gestos pastorais 
de Mãe e Mestra, a Igreja encara tudo 
isso de forma diferente. Com o advento 
das ciências psicológicas e psiquiá-
tricas, sabe-se também que a pessoa, 
quando toma esta atitude, já não está 
mais sob o controle de si mesma, não 
domina mais as próprias atitudes. 
Com certeza a pessoa mostra algumas 
atitudes diferentes: isolamento, de-
pressão, fuga das responsabilidades. 
Não com neurose, mas precisamos 
estar atentos a isso. Certas cobranças 
feitas por ocasião de concursos ou 
vestibulares devem sempre ser na 
medida da capacidade da pessoa. Não 
podemos projetar o nosso futuro ou 
o nosso querer sobre a vida do outro. 
Tudo tem seu tempo.

Deus, que é Pai de todos, sabe amar com 
igual carinho aquele filho que desesperou 
da vida. Não  devemos colocar sentimentos 
nossos no sentimento Paterno e Amoroso 
de nosso Deus. A vida é dom de Deus. Ele a 
concede e a transforma. No final, voltamos 
para nossa Fonte de Origem, ou seja, o 
próprio Deus. Ele a concede quando somos 
concebidos e a espera no seu final natural. 
Somente a Deus cabe o julgamento, pois o 
último segundo fica entre Deus e a pessoa, 
permitindo o arrependimento e o perdão, 
próprio de nosso Deus.

Podemos e devemos sempre rezar 
pelos falecidos. Nossa oração alcança 
todos os corações e conforta os que 
fi cam, principalmente em situações 
difíceis. Ao perceber tais situações, 
depressão, desespero, busquem nossos 
Sacerdotes. Eles orientarão com efi ci-
ência. Em nossas Paróquias sempre há 
Grupos de Oração que ajudam a todos, 
não somente nestes momentos. Há os 
grupos de escuta, de apoio. Muitíssi-
mas vezes nós orientamos para um 
sério acompanhamento psicológico. 
E são  muitos os que voltam felizes.

De 19 a 25 de abril, o Santuário Nacio-
nal de Aparecida acolheu o 16º Encontro 
Nacional de Presbíteros que teve como 
tema: “Presbíteros do Brasil, alegria 
no testemunho do Evangelho” e como 
lema: “Eis que faço novas todas as coi-
sas!” (Ap, 21,5). O evento foi promovido 
pela Comissão Nacional dos Presbíteros 
(CNP) e pela Comissão para os Ministé-
rios Ordenados e a Vida Consagrada da 
CNBB e reuniu 550 padres de todas as 
Dioceses do Brasil. Da Diocese de Santos 
participaram os padres Wilhelm Barbosa 
(S. Pedro Pescador/SV), Cláudio da Con-
ceição (Santa Rosa/Guarujá), e Marco 
Rossi (S. João Batista/Peruibe).

 A Missa de Abertura foi predidia 
por Dom Murilo Krieger, Arcebispo de 
Salvador e primaz do Brasil. Também 
participaram do Encontro Dom Jaime 
Spengler,OFMm da Comissão Ministé-
rios Ordenados e a Vida Consagrada, 
e Dom Juarez Sousa Da Silva, Bispo 
referencial para a CNP.

“Frei Pe. Dr. Luís Carlos nos deu pis-
tas antropológicas e teológicas bem rea-
listas para melhor discernir o momento 
em que vivemos na Igreja e na sociedade 
atualmente, e para que possamos buscar 
uma resposta melhor fundamentada 
para vivermos o anúncio do Evangelho 

de forma humana, consciente e profun-
da”, avalia Pe. Wilhelm. 

“Grata surpresa entre nós foi a pre-
sença de Dom Jorge Carlos Patrón Wong, 
secretário da Congregação do Clero para os 
Seminários, que falou sobre a necessidade 
de redescobrirmos a ‘alegria do anúncio 
do Evangelho’ porque, como presbíteros, 
somos chamados por Deus a viver uma 
verdadeira paternidade de maneira radi-
cal, natural como verdadeiro ato de amor”,  
comentou Pe. Marco Rossi.

“Dom Frei Luiz Flávio Cappio,OFM, 
Bispo de Barra-BA, foi o pregador do 
Retiro, e mostrou um profundo itine-
rário espiritual desde o Livro do Gêesis 
até o Evangelho de São João, abor-
dando o tema da ‘Luz de Cristo’ que é 
refletida na vida e ministério de cada 
presbítero, chamado a ser luz para o 
mundo. Enfatizou também a presença 
de Maria como “caminho mais próximo 
e curto para o Senhor” que nos acom-
panha em todos os momentos da vida”, 
disse Pe. Wilhelm.

No Encontro houve aidna a eleição da 
nova diretoria da Comissão Nacional de 
Presbíteros que tomou posse por qua-
tro anos. A Missa de encerramento foi 
presidida por Dom Giovanni D’Aniello, 
Núncio Apostólico do Brasil.

Pe. Wilhelm, Pe. Marco Rossi e Pe. Claudio da Conceição

D. Tarcísio celebra no Presídio de SV
Chico Surian

No dia 8 de março, D. Tarcísio Scara-
mussa,SDB, Bispo Diocesano de Santos, 
presidiu a Santa Missa nas dependências 
da Penitenciária 1 de S. Vicente. A cele-
bração contou ainda com a participação 
dos agentes da Pastoral Carcerária da 
Diocese de Santos.

Doações - A Pastoral Carcerária 
pede doação  de material de higiene pes-
soal (para homens e mulheres) que é dis-
tribuído durante as visitas dos agentes.

Interessados em fazer parte da Pas-
toral podem entrar em contato com o 
Sr. Gerson, Coordenador Diocesano: 
98836-6126.

Dia 19/6 haverá encontro de 
formação de novos agentes.

Missa no Ecopatio/CB 
com os caminhoneiros

Dia: 15 de maio
Hora: 10h

Local: Rodovia Conego 
Domenico Rangoni, 
Km 263 - Cubatão
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Nossa Senhora Aparecida/PG recebe a Visita Pastoral 
Vida da Igreja

Fotos Chico Surian
De 29/4 a 1/5, Dom Tarcísio Sca-

ramussa,SDB, Bispo Diocesano de 
Santos, realizou a Visita Pastoral na 
Paróquia N. S. Aparecida, em Praia 
Grande. Criada em 6 de novembro de 
2013 (desmembrada da Par. N. S. das 
Graças), tem como primeiro pároco Pe. 
Afonso de Sousa, com uma população 
de cerca de 50 mil habitantes, é for-
mada pelas comunidades Imaculado 
Coração de Maria (Jd. Ribeiropólis), 
N.  S. de Fátima (Jd. Real), Santa 
Luzia (Cidade das Crianças), Santa 
Terezinha (Jd. Melvi), São Judas 
Tadeu (Jd. Alice), e a Matriz N. Sra. 
Aparecida, todas localizadas no cha-
mado “lado direito da pista” (Serra 
do Mar) , em referência à Rodovia 
Pe. Manoel da Nóbrega que divide a 
Praia Grande. O “lado esquerdo” da 
pista (Orla) abriga as comunidades 
das paróquias S. Antonio (Boquei-
rão) e N. Sra. das Graças (Ocian).

Durante três dias, Dom Tarcísio 
percorreu as comunidades, visitando 
famílias, doentes, administrando o 
sacramento da Unção dos Enfermos, 
conversando com os moradores e ce-
lebrando com os leigos. No encontro 
com as lideranças das comunidades, 
Dom Tarcísio apresentou uma visão 
panorâmica da vida da Igreja no Brasil 
(falando sobre a Assembleia da CNBB, 
realizada de 6 a 15 de abril, em Apa-
recida), sobre a convocação do Papa 
Francisco para sermos uma “Igreja 
acolhedora, missionária e misericor-
diosa, conforme ele nos lembra na 
sua exortação apostólica ‘a Alegria do 
Evangelho’, e os desafios que cabem a 
nós, na nossa Igreja Diocesana, confor-
me são apresentados no nosso Plano 
Diocesano de Evangelização para os 
próximos quatro anos”, lembrou.

A comunidade também apresentou 
ao Bispo os seus maiores desafios, den-
tre eles a necessidade de formação de 
lideranças, o desafio da coordenação 
pastoral e comunitária, e a criação de 
novas comunidades, tendo em vista o 
crescimento acelerado dos bairros que 
fazem parte da paróquia.

D. Tarcísio incentivou as comunidades a permanecerem unidas no amor e na caridade, lembrando que 
neste Ano da Misericórdia, o Papa Francisco nos pede atenção especial aos mais necessitados. Com as 
lideranças (abaixo), pediu atenção especial ao Plano Diocesano de Evangelização, aos Círculos Bíblicos e 
maior empenho na formação permanente.

O Ministério de Coroinhas é uma das portas de entrada para o engajamento das crianças e adolescentes. 
Abaixo: encontro com crianças da Catequese: vitalidade e esperança para a vida comunitária
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Visita Pastoral na Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro
Fotos Chico Surian/Pe. André Torres,SDB

De 22 a 24 de abril Dom Tarcísio 
Scaramussa,SDB, Bispo Diocesano de 
Santos, realizou a Visita Pastoral na Pa-
róquia Nossa Senhora de Fátima e Santo 
Amaro, em Guarujá. Criada em 1957, a 
paróquia é administrada pela Congrega-
ção dos Sacerdotes de D. Bosco (Padres 
Salesianos), e tem como atual pároco 
Pe. André Cunha de Figueiredo Torres, 
além dos padres Manoel Pinto Pereira, 
Antonio Carlos Reami e Diácono Adriano 
Áureo Toiller. 

Fazem parte da Paróquia as comu-
nidades N.S. Auxiliadora (Pedreira), S. 
Bárbara, N. S. da Consolata (Hospital S. 
Amaro), Cristo Rei (Praia de Pernam-
buco), Espírito Santo (Jd. Praiano), N. 
S. Aparecida (Perequê II), Imaculada 
Conceição (Prainha Branca), Sagrada 
Família (Tombo), S. Antônio (Jd. Prima-
vera), S. João Bosco (Cidade Atlântica), 
S. Lucas (Vila Júlia), S. Paulo Apóstolo 
(Tortuga), S. Pedro (Perequê I), e a Ma-
triz N. S. de Fátima (Centro). 

Durante a visita, Dom Tarcísio encon-
trou-se com as lideranças comunitárias, 
crianças da Infância e Adolescência Mis-
sionária, Juventude Salesiana, Religio-
sos (Irmãs Carlistas, Imaculado Coração 
de Maria, Salesianos e Salesianas), além 
de visitas nas casas dos paroquianos, 
bênçãos aos enfermos e celebrações nas 
comunidades. Outro momento impor-
tante foi a visita ao Mangue do Perequê, 
onde pôde conhecer também parte do 
Rio do Peixe e as palafitas.

No encontro com as lideranças do 
CPP - Conselho Pastoral Paroquial, Dom 
Tarcísio pôde conhecer um pouco mais 
sobre a realidade das comunidades, os 
principais desafios (de modo especial o 
trabalho com a juventude e a atenção aos 
idosos) e falou sobre a importância da vi-
vência comunitária para que a Igreja seja 
sempre mais acolhedora, missionária e 
misericordiosa.

Visita na Com. S. Pedro  (àrea de Palafitas). Abaixo, conhecendo o Rio do Peixe, , no Perequê I

Encontro com a IAM Missa na Cristo Rei

Encontro com o Conselho Pastoral Paroquial

Comunidade dos Padres Salesianos

Missa na Matriz
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Candidatos ao Diaconato recebem ministérios

A Congregação das Irmãzi-
nhas da Imaculada Conceição 
convidam para uma peregrinação 
ao Santuário Santa Paulina em 
Vígolo, Santa Catarina. A saída 
de Santos será dia 26 de agosto 
(sexta-feira) às 6h e retorno dia 
29 (segunda-feira).

Valor por pessoa: R$ 784,00, 
podendo ser parcelado até agosto. 
Incluso: transporte, pensão com-
pleta, dois jantares fora, passeio e 
seguro viagem.

Contato e reserva: Irmã Alódia. 
Tel.: 3232-9344/ 99603-4848.

Os candidatos ao Diaconato Per-
manente da Diocese de Santos re-
ceberam os ministérios de Leitor e 
Acólito no dia 17 de abril, durante 
missas celebradas nas seguintes co-
munidades:

Catedral de Santos - Missa pre-
sidida por Dom Tarcísio Scaramus-
sa,SDB, Bispo Diocesano de Santos: 
Avelino Nunes/S. Margarida Maria; 
Carlos Augusto/Santa Cruz; Fabia-
no Pequi/Jesus Crucificado; Paulo 
Sérgio Rodrigues/Catedral (Foto 1)

Igreja Santa Rosa de Lima - Missa 
presidida por Pe. Francisco Salaman-
ca/Seminário S. José: José Delgado 
Barreira (Foto 2)

Igreja N. Sra. das Graças/Praia 
Grande - Missa presidida por Dom 
Jacyr Francisco Braido,CS, Bispo 
Eérito de Santos: Bruno Sina e Luiz 
Carlos Nunes Santana/S. Antonio; 
Jorge Luiz da Silva e Nelson Ferrei-
ra Duarte/N. S. das Graças; João F. 
dos Santos/S. José Operário-Peruíbe 
(Foto 3).

Igreja S. Francisco de Assis - 
Missa presidida por Pe. Carlos de 
Miranda Alves: Isaque Martins da 

Seminarista indonésio chega a Santos para 
fazer estágio pastoral na Missão Stella Maris

1

2 3

Exposição sobre Madre
Teresa em S. Vicente
Até final de maio, o Shopping 

Brisamar, em São Vicente, recebe a 
Exposição “Madre Teresa de Calcutá: 
vida, Obra e Espiritualidade”. 

Esta exposição veio ao Brasil 
por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude no Rio de Janeiro (2013), 
e agora percorre o território nacio-
nal. Nela podem ser vistas fotos da 
trajetória de vida da Beata (que será 
canonizada no dia 4 de setembro), 
cartas e manuscritos, réplica do 
quarto onde ela viveu (uma estátua 
da Madre, de tamanho natural, em 
posição de oração)  e um filme sobre 
sua grande obra em favor dos pobres.

Chico Surian

Silva (Foto 4).
Os candidatos ao Diaconato Per-

manente prosseguem o itinera-
rio formativo acompanhados pela 
Equipe de Formação dos Diáconos 
Permanentes.

4

Peregrinação ao Santuário 
de Santa Paulina/sc

O Projeto Fesjota- Festival Jovem 
de Talentos Artísticos - promove o 
1º Festival Jovem de Música Cristã 
#Musicando, no dia 22 de maio, a 
partir das 13h. Os grupos de jovens 
já inscritos irão presentar canções 
inéditas que estejam dentro dos 
temas “Reconciliação, Misericórdia 
e Fraternidade”. 

O evento acontece na Igreja N. 
Sra. das Graças, em Vicente de Car-
valho. No final, serão premiados com 
troféus as três melhores músicas. 

O Projeto Fesjota é uma inicia-
tiva de Marcelo Rodrigues da Silva, 
paroquiano da N. Sra. das Graças, 
com o objetivo de evangelizar os 
jovens através da arte, promovendo 
atividades culturais. 

Mais informações pelo e-mail: 
fesjota@gmail.com.

End.: Igreja N. Sra. das Graças 
– R. Padre Anchieta 107, Vicente de 
Carvalho/Guarujá. 

1º Festival Jovem
de Música Cristã 

Martinus Deporasi Nato nasceu há 28 
anos na Ilha das Flores, Indonésia, onde 
cresceu sendo educado na fé católica 
pelos pais, Augustinus e Sisilia. O casal 
sempre reuniu os oito filhos (duas moças 
e seis rapazes) para rezarem e irem à 
Missa juntos. Sisila tem duas irmãs frei-
ras, um irmão padre e um irmão consa-
grado, de forma que as crianças sempre 
tiveram os exemplos dos tios no serviço 
à Igreja e à evangelização. Esse ambiente 
já preparava o menino para o chamado 
de Deus para a vocação sacerdotal. 

Por causa deste chamado, Martinus 
saiu da Indonésia e está passando o 
ano de 2016 em Santos, fazendo estágio 
pastoral na Missão Stella Maris, centro 
de atenção aos marítimos, administra-
do pelos Missionários Scalabrinianos, 
atualmente sob a coordenação do Pe. 
Samuel Fonseca,CS. 

A Missão de Martinus como “estagiá-
rio” é atender as necessidades materiais 
e espirituais dos marítimos (de todos os 
cantos do Planeta) que chegam ao Porto 
de Santos, onde ficam horas até retornar 
ao mar. Estar a serviço dessas pessoas 
da melhor maneira foi o que sempre 
moveu Martinus a dizer ‘sim’ à vocação 
sacerdotal, sendo que agora, como mis-
sionário em terras estrangeiras, ele pode 
experimentar um pouco do que é ser um 
migrante. 

Aos 18 anos, ele ingressou no Se-
minário Scalabriniano da Indonésia. O 
primeiro ano foi para o Propedêutico,  
em que ele aprendeu sobre a história e o 
carisma da Congregação. Os quatro anos 
seguintes foram dedicados ao curso de 
Filosofia e então ele se mudou para as 
Filipinas para os dois anos de Postulan-
tado e Noviciado. 

Choque cultural
Depois de fazer a Primeira Profissão 

religiosa, foi enviado para o Brasil. Che-
gou em São Paulo em setembro de 2013, 
no Seminário Scalabriniano João XXIII 
para fazer os quatro anos de Teologia. 

A mudança para o Brasil foi um cho-
que tal que Martinus admite: “Quase 
desisti”. Uma das primeiras dificulda-

des foi com a comida que embora “não 
fosse ruim, era muito diferente do que 
eu estava acostumado a comer”, lembra 
Martinus.

Mas o maior obstáculo foi a comu-
nicação. Ele achava o Português muito 
difícil e, como não conseguia nem pedir 
comida, às vezes, acabava passando um 
pouco de fome. “O que não me fez desis-
tir foi a oração, onde eu mais me apoiei”.

Em 2014, o seminarista iniciou os 
estudos em Teologia, que foram inter-
rompidos depois de dois anos para que 
ele pudesse fazer o estágio pastoral na 
Missão Stella Maris, onde chegou em 3  
de fevereiro deste ano. 

A rotina dele consiste em visitar 
os navios no Porto de Santos todas as 
manhãs. À tarde, ele passa no Centro 
Stella Maris (Av. Washington Luiz, 361, 
Boqueirão), onde os marítimos vão para 
descansar, usar telefone e internet, re-
ceber atendimento social e psicológico. 
Muitas vezes, Martinus também vai 
visitar os marítimos que estão nos hos-
pitais, ajudando na comunicação entre 
pacientes, enfermeiros e médicos. 

O seminarista destaca três desafios 
nesta missão dos Missionários de São 

Carlos no atendimento aos migrantes, 
marítimos e refugiados: “O primeiro 
desafio é comigo mesmo, saber lidar 
com os meus próprios problemas para 
ajudar os migrantes e para não sobre-
carregá-los com os meus problemas. O 
segundo desafio é a sociedade. Às vezes, 
os marítimos têm medo de sair do navio 
e de não ser acolhido e acabar sendo ex-
plorado pela sociedade. O terceiro é de 
como nos aproximarmos de pessoas de 
outras religiões, como os muçulmanos 
por exemplo, para que saibam que nós 
queremos ajudá-los e não convertê-los”.

Mesmo com esses desafios, Martinus 
se sente feliz por poder “partilhar o amor 
de Deus que temos com eles”. No ano 
que vem, ele retorna para São Paulo para 
concluir a teologia. 

Chico Surian/Acervo Diáconos

Acima: Missa a bordo. Ao lado, Mar-
tinus durante visita nos navios

Stella Maris
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Festas dos Padroeiros de Maio
N. S. Fátima - Guarujá
13/5- 19h- Missa Festiva.
18 a 28/5- 18h30- Novena da Padroeira.
29/5- 6h- Alvorada; 7h- Passeata; 8h- 
Missa; 9h- Hasteamento do Pavilhão 
Nacional- Bandeiras Portuguesas
9h15- Missa Festiva.
9h30 -Procissão motorizada e bênção 
dos carros e motos; 10h30- Missa; 18h- 
Procissão das velas.
19h- Missa Campal
(De 1 a 15 de maio, a Imagem de N. S. de 
Fátima estará visitando as comunidades 
da Paróquia).
End.: Praça da Matriz, 1 com Av. Puglisi, 
Centro. Tel.: 3386-5105.

Festa de N. Senhora Auxiliadora
Paróquia N. Sra. Auxiliadora/ SV
19 a 27/5- 19h- Novena da Padroeira.
28/5- 19h- Missa e Procissão.
End.: Praça Brasília, 421, Parque das 
Bandeiras. Tel.: 3566-2119

Festa do Divino/ Itanhaém
8/5- 5h- Alvorada e Procissão das Ban-
deiras. 5h30 - Café com cuscuz. 11h30- 
Procissão do Mastro. 12h - Erguida do 
Mastro. 19h- Missa e Início do Setenário 
na Igreja Matriz de Sant’Anna.
9 e 10/5- 19h- Missa e Setenário.
11 e 12/5- 14h- Preparo do Pão Bento na 
Padaria Ivoty. 19h- Missa e Setenário.
13/5- 19h- Missa e Setenário. 20h30- 
Premiação do XI Concurso de Poesias 
“Letras do Divino” na Igreja Matriz.
14/5- 12h- Abertura do Império. 18h30- 
Saída do Cortejo do Império. 19h- Missa 
encerramento do Setenário.
15/5- 5h - Alvorada festiva – Procissão 
das Bandeiras.

10h- Missa Solene e Distribuição do Pão 
bento. 18h- Procissão do Divino Espírito 
Santo. 19h- Missa.
22/5- 19h- Missa de Encerramento da 
Festa do Divino. 20h30- Solene descida 
do Mastro.
 Igreja Matriz – Praça Narciso de Andra-
de, s/nº, Centro. Tel.: 3422-4029 

Festa do Sagrado Coração de Jesus  
/Santos
25/5 a 2/6- 19h30- Novena;
3/6 - 9h- Missa Vocacional/ Exposição 
do Santíssimo Sacramento; 11h- Hora 
Santa do Clero. 19h30- Missa Solene.
End.: Av. Bartolomeu de Gusmão, 114, 
Aparecida. Tel.: 3236-8155

São José de Anchieta/SV
Paróquia São José de Anchieta/ SV
4 a 12/6- 18h- Novena do Padroeira

12/6- 18h- Missa, procissão e quermesse.
End.: R. Maria Rita S. B. L. Pontes, 509, 
Humaitá. Tel.: 3406-2396.

Pelas Comunidades
Comunidade Santa Rita/Santos
19/5- 19h- 1º dia do Tríduo.
20/5- 19h- 2º dia do Tríduo.
21/5- 18h30- 3º dia do Tríduo.
22/5- 16h- Terço.
18h30- Missa e Procissão.
End.: Rua Nabuco de Araújo, 51, Bo-
queirão. Tel.: 3227- 5977 (Basílica do 
Embaré)

Missa da Solidariedade na S. 
Benedito

No dia 7 de maio às 16 horas será 
celebrada a Missa da Solidariedade para 
crianças e adultos com necessidades 
especiais na Paróquia São Benedito (Av. 
Afonso Pena 350). Após a Missa haverá 
uma confraternização. A celebração será 
em homenagem ao Dia das Mães. Parti-
cipe e convide sua família!

N. Sra. de Fátima/ SV
10 a 12/5- 19h30- Tríduo de N. Sra. de 
Fátima.
13/5- 19h30- Procissão e Missa.
End.: R. Pequerobi, 207, Catipoã. (Paró-
quia Cristo Rei – Tel.: 3561-2271)

N. Sra. de Fátima/Peruíbe
10 a 12/5- 19h30- Tríduo de N. Sra. de 
Fátima.
13/5- 19h- Missa e procissão.
End.: R. David Sabino Soares, 1195, Re-
creio Santista (Par. São José Operário- 
tel.: 3455-3239)

Comunidade N. Sra. de Fátima/ PG
1 a 12/5- 19h30- Trezena de N. Sra. de 
Fátima.
13/5- 19h- Procissão e Missa.
End.: R. Irmãos Adornos, 485, Tude 
Bastos. (Paróquia Santo Antônio- Tel.: 
3491-1337) 
Basílica Santo Antônio do Embaré/ 
Santos
13/5- 7h- Missa.
18h- Terço meditado.
19h30- Missa festiva e procissão.
End.: Av. Bartolomeu de Gusmão, 32, 
Embaré. Tel.: 3227- 5977.

Comunidade N. Sra. Auxiliadora/ PG
21 a 23/5- 19h30- Tríduo da Padroeira.
24/5- 19h- Procissão e Missa.
End.: Rua 08, 505, Balneária Maxilân-
dia. (Paróquia Paróquia Santo Antônio- 
Tel.: 3491-1337) 

Santa Rita de Cássia
Comunidade São Pio e Santa Rita/ 
Peruíbe
19 a 21/5- 17h- Tríduo de Santa Rita
22/5- 17h- Missa e Procissão.
End.: Rua Uruguai, 775, Balneário São 
José (Par. São José Operário- tel.: 3455-
3239).
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Círculo Bíblico - Semana de Oração pela Unidade Cristã 2016

 � INTRODUÇÃO
Animador - Desde o início do Sécu-

lo XX, homens e mulheres de fé se 
colocam em abertura a Cristo para 
rogar-lhe o dom da unidade, Nele já 
existente, mas visivelmente ofuscada 
por nossas divisões. No desejo de que 
possamos chegar à “unidade visível do 
Reino de Deus tal como Cristo a quer, 
pelos meios que Ele quiser”...

Leitor 01 - Todos os anos o Conselho 
Pontifício para a Promoção da Unida-
de dos Cristãos (CPUC) e o Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI), nos con-
vidam pra a SEMANA DE ORAÇÃO 
PELA UNIDADE CRISTÃ (SOUC), 
um momento privilegiado de oração 
comum e convivência. No hemisfério 
Norte, a SOUC é celebrada nos oito dias 
entre as Festas da Confissão (Cátedra) 
de São Pedro e Conversão de São Pau-
lo (18 a 25 de janeiro). No hemisfério 
Sul, em geral, aontece na semana que 
antecede Pentecostes (festas litúrgicas 
que são profundamente significativas 
e simbólicas para as igrejas).

Leitor 02 - Assim motivados no Brasil 
pelo Conselho Nacional de Igrejas Cris-
tãs (CONIC), animados pela mística e 
pelas relações construídas neste ano 
por causa da IV Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica (CFE), nos reunimos 
para celebrar a comunhão que nossas 
Igrejas já atingiram e a orar juntos por 
uma unidade cada vez mais plena, que 
é desejo do próprio Cristo: “Para que 
todos sejam um!” (Jo 17, 21)

“Chamados e Chamadas a proclamar oa altos feitos do Senhor” (1Pe 2,9)
◊	INVOCAÇÃO	AO	ESPÍRITO	SANTO		
(À	SANTÍSSIMA	TRINDADE)

Tom: G
 C        D7               G
Senhor e criador que és nosso Deus, 
             D7            G     C
vem inspirar estes filhos teus, 
             Em          D7       G
e em nossos corações derrama tua paz! 
      G7       C      D7          G
E um povo renovado ao mundo mostrarás. 
    C          D7          G                   Am7        D7
Sentimos que Tu és a nossa luz; fonte do amor, fogo abrazador. 
    Am7              C     D7        G
Por isso é que ao rezar em nome de Jesus, 
   G7          C      D7           G
pedimos nesta hora os dons do Teu amor. 
    C          D7              G
Se temos algum bem, virtude ou dom, 
                  Am7          D7
 não vem de nós, vem do Teu favor. 
       Am7           C       D7           G
Pois que sem Ti ninguém, ninguém pode ser bom. 
    G7         C    D7        G      C          D7            G
Só Tu podes criar a vida interior, infunde pois agora em todos nós,  
                  Am7        D7
que como irmãos, vamos refletir  
   Am7       C      D7          G
a luz Teu saber e a força do querer, 
   G7            C    D7           G      C          D7          G
a fim de que possamos juntos construir, e juntos cantaremos se cessar 
                Am7         D7
cantos de amor para Te exaltar. 
    Am7     G7     C    D7        G
És Pai, és Filho e és Espírito de Paz! 
    G7             C       D7          G       C          G
Por isso em nossa mente Tu sempre reinarás.   Amém!   Aleluia!!!

 � PALAVRA DE DEUS
Livro de 1Pedro 2, 9-10
9Vós, porém, sois a raça eleita, a 

comunidade sacerdotal do rei, a nação 
santa, o povo que Deus conquistou 
para si, para que proclameis os altos 
feitos daquele que das trevas vos cha-
mou para sua maravilhosa luz; 10vós 
que outrora não éreis seu povo, mas 
agora sois o povo de Deus; vós que não 
tínheis alcançado misericórdia, mas 
agora alcançastes misericórdia. 

(A Bíblia – Tradução Ecumênica 
– TEB)

 � PARTILHA DA PALAVRA
Animador - Para o apóstolo Pedro, 

ouvir e praticar o Evangelho é o cami-
nho para que novas relações humanas, 
sociais e econômicas se tornem possí-
veis. A prática do evangelho promove a 
justiça, que por sua vez é critério para 
a salvação. Essa realidade se expres-
sa pelo Batismo, comum a todos os 
cristãos. Pelo Batismo nos tornamos 
nascidos de novo da água e do Espí-
rito Santo (cf. Jo 3, 5). No Batismo, 
morremos para o pecado, a fim de 
ressuscitar com Cristo para uma nova 
vida da graça em Deus. É um desafio 
diário permanecer conscientes dessa 
nova identidae em Cristo.

Leitor 01 - O Batismo inicia uma nova e 
emocionante caminhada de fé, unindo 
cada novo cristão com o povo de Deus 
– as Escrituras que cristãos de todas as 
tradições usam na oração, no estudo e 
na reflexão – é o fundamento de uma 
real, embora incompleta, comunhão.

Leitor 02 - Nós partilhamos textos 
sagrados da Bíblia, ouvimos sobre 
os atos salvíficos de Deus na história 
da salvação: a libertação do povo da 
escravidão do Egito e o grande e alto 
feito de Deus, que é a Ressurreição de 
Jesus dos mortos, que abriu nova vida 
para todos nós. Além disso, a Leitura 
Orante da Bíblia leva as comunidades 
cristãs a reconhecerem os altos feitos 
de Deus em suas próprias vidas.

Leitor 03 - Sermos constituídos como 
Povo de Deus não é privilégio ou distin-
ção, mas, sim, desafio para nos colocar 
a serviço de Deus e seu projeto, sinte-
tizado na vivência e prática do amor 
para com todos. A santidade à qual 
somos chamados como cristãos e que 
tem fundamento em nossa vocação ba-
tismal nos impele a testemunhar 
“os altos feitos” do Senhor pelo 
serviço que se revela em nossas 
opções e ações de: 

Leitor 04 - Curar as feridas: 
guerras, conflitos, perseguições, 
intolerâncias e abusos de várias 
formas têm ferido a vida de nos-
sos povos. A graça de Deus nos 
ajuda a pedir perdão pelos obstá-
culos que impedem a reconcilia-
ção e a cura, para perdoar e para 
receber a misericórdia, e crescer 
em santidade.

Leitor 01- Buscar a verdade 
e a unidade: a consciência de  
nossa identidade comum em Cris-
to nos chama a trabalhar para res-
ponder às questões que ainda nos 
dividem como cristãos. Somos 
chamados a partilhar nossas ex-
periências e assim descobrir que, 
em nossa peregrinação comum, 
Jesus Cristo é peregrino conosco.

Leitor 02 - Comprometer-se 
ativamente em defesa da 
dignidade humana: aqueles 
que foram conduzidos “das trevas 
para a maravilhosa luz” do Reino 

reconhecem a extraordinária dignidade 
de toda vida humana. Nossos projetos 
e iniciativas em comum em favor dos 
mais pobres, de todos aqueles que são 
marginalizados e discriminados pelas 
inúmeras opressões de nosso tempo,-
são testemunho de nosso compromisso 
com a unidade, proclamação efetiva e 
eficaz dos altos feitos do Senhor.

 � NOSSA RESPOSTA
Leitor 03 - Como sal da terra, que sabor 

tem o diálogo entre nossas igrejas e 
comunidades? Que dissabores encon-
tramos neste percusso?

Leitor 04 - Como luz do mundo, que 
caminhos de estima mútua e coope-
ração temos trilhado? Que reflexos de 
unidade em Cristo transparecem na 
realidade que nos cerca? Que caminhos 
iluminamos no diálogo ecumênico?

(Partilha espontânea no grupo)
Animador- Este caminhar juntos, sus-

tentado na oração comum, na vivência 
fraterna e solidariedade, exemplificam 
nosso ser sal e luz em nossas igrejas e 
na sociedade, descrevendo nossa iden-
tidade cristã: Vós sois o sal... Vós sois 
a luz.... e nossa missão: sal da terra... 
luz do mundo...

 � REZANDO
Animador- Rezemos juntos a oração 

da unidade dos filhos e filhas de Deus, 
a oração que o próprio Cristo nos en-
sinou.

Todos- Pai nosso que estais nos céus...

 � CANTO 
◊	ESTAREMOS	AQUI	REUNIDOS	–	Pe	Lúcio	Floro

Tom: D

      D      A7     D
R ESTAREMOS AQUI REUNIDOS
E         G          Bm  A7
F COMO ESTAVAM EM JERUSALÉM
R            G       A7     D Bm
Ã POIS, SÓ QUANDO VIVEMOS UNIDOS
O            Em     A7        D
 É QUE O ESPÍRITO SANTO NOS VEM.

          D         A7       D
1 NINGUÉM PARA ESSE VENTO PASSANDO,
          F#                   Bm
 NINGUÉM VÊ E ELE SOPRA ONDE QUER.
          G           A7      D     Bm
 FORÇA IGUAL TEM O ESPÍRITO QUANDO
          G        A7        D
 FAZ A IGREJA DE CRISTO CRESCER.

           D           A7       D
2 FEITA DE HOMENS, A IGREJA É DIVINA,
           F#                Bm
 POIS O ESPÍRITO SANTO A CONDUZ,
          G          A7        D     Bm
 COMO UM FOGO QUE AQUECE E ILUMINA,
          G           A7          D
 QUE É PUREZA, QUE É VIDA, QUE É LUZ.

       D         A7        D
3 SUA IMAGEM SÃO LÍNGUAS ARDENTES,
          F#            Bm
 POIS O AMOR É COMUNICAÇÃO;
         G        A7       D      Bm
 E É PRECISO QUE TODAS AS GENTES
          G       A7      D
 SAIBAM QUANTO FELIZES SERÃO.

(Ambientação: 
 Bíblia, vela, sal)



Presença Diocesana14 Maio/2016Diálogo com a sociedade
Missa de Corpus Christi 

SANTOS 26/5
 N. Sra. do Rosário - Catedral - 3224-1593 9h

Conv. N. Sra. do Carmo - 3234-5566 18h

Santuário Sto. Antonio do Valongo - 3219-1481 19h

Igreja N.Sra. do Rosário/Centro - 3219-3566 ñ tem

Carmelo S. José e da Virgem Maria - 3239-4052 7h

Jesus Crucificado - 3223-2338 8h

Nossa Senhora da Assunção - 3235-1277 19h

São João Batista - 3258-6464 A Confirmar

Sagrada Família - 3291-1515 17h

Santa Margarida Maria - 3203-2940 17h

São Tiago Apóstolo -  3296-1755 
17h - Adoração 
18h30- Missa

Imaculado Coração de Maria - 3223-7381 A confirmar

Nossa Senhora Aparecida - 3301-9846 18h30

Santa Cruz - 3232-9410 7h30 e 18h30

São Benedito - 3231-7849 19h

São Jorge Mártir - 3236-3528 18h

São José Operário - 3234-3530 19h

São Judas Tadeu - 3251-4146 19h

Igreja Santa Edwiges - 3234-8910 19h30

Nossa Senhora dos Navegantes - 3261-4076 18h

N. Sra . do Carmo - 3261-2793 9h

N.Sra. do Rosário de Pompéia - 3251-7191 17h

Capela Bom Pastor - 3251-7191 19h30

Sagrado Coração de Jesus - 3236-8155 9h e 19h30

Santo Antonio do Embaré - 3227-5977 16h

São Paulo Apóstolo - 3225-5073 19h

Senhor dos Passos - 3223-1366 19h

SÃO VICENTE

N. Sra. Aparecida - 3464-7392 16h

N.Sra. das Graças - 3468-3615 A confirmar

São Pedro  O Pescador - 3468-5371 A confirmar

N. Sra. Auxiliadora - 3566-2119 16h

São José de Anchieta - 3406-2396 19h

N. Sra. do Perpétuo Socorro - 3576-0873 20h

São Vicente Mártir - 3468-2658 8h e 19h

Cristo Rei - 3561-2271 18h30

Reitoria N. Sra. do Amparo - 3467-2848 18h

São João Evangelista -  3464-7392 9h

CUBATÃO

N.Sra. da Lapa - 3361-1272 18h

São Francisco de Assis - 3361-2777 17h

São Judas Tadeu - 3363-5032 19h

GUARUJÁ

N.Sra. de Fátima e Santo Amaro/Centro - 3386-5105 17h

N.Sra. das Graças/Vicente de Carvalho - 3352-1218 A confirmar

Santa Rosa de Lima/Santa Rosa - 3358-1920
17h (Procissão 

saindo da Capela 
São José)/ Missa.

Senhor Bom Jesus/Vila Zilda - 3355-1887 20h

BERTIOGA

São João Batista /Centro- 3317-1838 17h

Capela N. S. das Graças - Riviera - 3317-1838 17h

PRAIA GRANDE

Santo Antonio/Boqueirão - 3491-1337 16h

N.Sra. das Graças /Ocian- 3494-5242 16h

N.Sra. Aparecida/Jd. Samambaia- 3477-5455 17h

MONGAGUÁ

N. Sra. Aparecida/Centro - 3448-3358 15h

ITANHAÉM

N. Sra. da Conceição - Laranjeiras - 3422-4029 15h

Igreja de Sant’Anna - Centro - 3422-4029 19h

Igreja N. Sra. de Sion/Suarão - 3422-1216 16h

Santa Terezinha /Belas Artes- 3426-3211 15h

PERUÍBE

São João Batista - Centro - 3455-1491 16h

São José Operário - Caraguava - 3455-3239 16h

“Quem pratica a verdade 
aproxima-se da luz” (Jo 3,21)

Nós, bispos católicos do Brasil, 
reunidos em Aparecida, na 54ª 
Assembleia Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), frente à profunda crise 
ética, política, econômica e institu-
cional pela qual passa o país, traze-
mos, em nossas reflexões, orações 
e preocupações de pastores, todo 
o povo brasileiro, pois, “as alegrias 
e as esperanças, as tristezas e as 
angústias dos homens e mulheres 
de hoje, sobretudo dos pobres e 
de todos aqueles que sofrem, são 
também as alegrias e as esperan-
ças, as tristezas e as angústias dos 
discípulos de Cristo” (Gaudium et 
Spes, 1).

Depois de vinte anos de regi-
me de exceção, o Brasil retomou 
a experiência de um Estado de-
mocrático de direito. Os movi-
mentos populares, organizações 
estudantis, operárias, camponesas, 
artísticas, religiosas, dentre ou-
tras, tiveram participação deter-
minante nessa conquista. Desde 
então, o país vive um dos mais 
longos períodos democráticos da 
sua história republicana, no qual 
muitos acontecimentos ajudaram 
no fortalecimento da democracia 
brasileira. Entre eles, o movimen-
to “Diretas Já!”, a elaboração da 
Carta Cidadã, a experiência das 
primeiras eleições diretas e outras 
mobilizações pacíficas.

Neste momento, mais uma vez, o 
Brasil se defronta com uma conjuntu-
ra desafiadora. Vêm à tona escândalos 
de corrupção sem precedentes na his-
tória do país. É verdade que escânda-
los dessa natureza não tiveram início 
agora; entretanto, o que se revela no 
quadro atual tem conotações próprias 
e impacto devastador. São cifras que 
fogem à compreensão da maioria da 
população. Empresários, políticos, 
agentes públicos estão envolvidos 
num esquema que, além de imoral e 
criminoso, cobra seu preço. 

Declaração da CNBB sobre 
o momento nacional

Quem paga pela corrupção? Cer-
tamente são os pobres, “os mártires 
da corrupção” (Papa Francisco). 
Como pastores, solidarizamo-nos 
com os sofrimentos do povo. As 
suspeitas de corrupção devem conti-
nuar sendo rigorosamente apuradas. 
Os acusados sejam julgados pelas 
instâncias competentes, respeitado 
o seu direito de defesa; os culpados, 
punidos e os danos, devidamente 
reparados, a fim de que sejam garan-
tidas a transparência, a recuperação 
da credibilidade das instituições e 
restabelecida a justiça. 

A forma como se realizam as 
campanhas eleitorais favorece um 
fisiologismo que contribui forte-
mente para crises como a que o país 
está enfrentando neste momento.

Uma das manifestações mais 
evidentes da crise atual é o proces-
so de impeachment da Presidente 
da República. A Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil acom-
panha atentamente esse processo e 
espera o correto procedimento das 
instâncias competentes, respeitado 
o ordenamento jurídico do Estado 
democrático de direito. 

A crise atual evidencia a neces-
sidade de uma autêntica e profunda 
reforma política, que assegure efeti-
va participação popular, favoreça a 
autonomia dos Poderes da Repúbli-
ca, restaure a credibilidade das ins-
tituições, assegure a governabilidade 

e garanta os direitos sociais.  
De acordo com a Constituição 

Federal, os três Poderes da Re-
pública cumpram integralmente 
suas responsabilidades. O bem da 
nação requer de todos a superação 
de interesses pessoais, partidários 
e corporativistas. A polarização 
de posições ideológicas, em clima 
fortemente emocional, gera a per-
da de objetividade e pode levar a 
divisões e violências que ameaçam 
a paz social.

Conclamamos o povo brasi-
leiro a preservar os altos valores 
da convivência democrática, do 
respeito ao próximo, da tolerância 
e do sadio pluralismo, promovendo 
o debate político com serenidade. 
Manifestações populares pacíficas 
contribuem para o fortalecimento 
da democracia. Os meios de comu-
nicação social têm o importante pa-
pel de informar e formar a opinião 
pública com fidelidade aos fatos e 
respeito à verdade.

Acreditamos no diálogo, na sa-
bedoria do povo brasileiro e no 
discernimento das lideranças na 
busca de caminhos que garantam a 
superação da atual crise e a preser-
vação da paz em nosso país. “Todos 
os cristãos, incluindo os Pastores, 
são chamados a se preocupar com a 
construção de um mundo melhor” 
(Papa Francisco).

Pedimos a oração de todos pela 
nossa Pátria. Do Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, invocamos a 
bênção e a proteção de Deus sobre 
toda a nação brasileira.

Aparecida - SP, 13 de abril de 
2016.

Dom Sergio da Rocha/Arce-
bispo de Brasília/Presidente da 
CNBB

Dom Murilo Sebastião Ramos 
Krieger, SCJ/Arcebis/po de São 
Salvador da Bahia/Vice-Presiden-
te da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner/
Bispo Auxiliar de Brasília/Secre-
tário-Geral da CNBB

A Pastoral da Cidadania da Dio-
cese de Santos está preparando a 
1ª Semana da Cidadania de Santos 
que acontece entre os dias 6 e 8 de 
junho de 2016. O evento tem como 
principal objetivo promover na so-
ciedade uma reflexão sobre temas 
do cotidiano, visando a transfor-
mação social, em comunhão com a 
Igreja Católica e outros organismos 
da sociedade civil. 

O evento acontece na Univer-
sidade Católica de Santos, campus 
Dom Idílio (Av. Conselheiro Né-
bias 300) aberta ao público com 
entrada gratuita. A abertura será 
no dia 6, às 19h, no auditório 213 
com a presença do Bispo Diocesa-
no Dom Tarcísio Scaramussa,SDB. 
Cada dia haverá uma mesa redon-
da focado num tema. O primeiro 
dia será dedicado à “Cidadania 
e Meio Ambiente – Impactos do 
aquecimento global na Baixada 
Santista”, uma vez que a Semana 
da Cidadania coincide com a Se-

Pastoral prepara a 1ª Semana da Cidadania
mana Nacional do Meio Ambien-
te. O segundo dia terá como foco 
Juventude e Participação Popular 
e o último dia discutirá “A partici-
pação da Sociedade Civil na defesa 
da Democracia” com o lançamento 
da Cartilha pelo Voto Consciente e 
a divulgação da criação do Comitê 
9840 de combate à corrupção 
eleitoral. 

A primeira reunião para dar iní-
cio aos preparativos da 1ª Semana 
da Cidadania aconteceu no dia 6 
de abril no Fórum da Cidadania 
em Santos. Além de agentes da 
Pastoral da Cidadania, a reunião 
contou com a presença dos coorde-
nadores diocesanos da Campanha 
da Fraternidade, representantes 
da Pastoral da Juventude, CODI-
LEI e Fórum da Cidadania, todos 
colaborando com a organização 
do evento. 

A Pastoral da Cidadania foi cria-
da na Diocese de Santos em abril de 
2015 e tem como objetivo oferecer 

uma formação continuada sobre 
a Doutrina Social da Igreja e seus 
documentos, focando nos leigos e 
na juventude, além de colaborar 
para a execução de ações propostas 
pelas diversas Pastorais Sociais e 
pela Diocese de Santos. Entre os 
projetos da Pastoral da Cidadania 
para o ano de 2016, já está em curso 
o planejamento do 22º Grito dos 
Excluídos que acontece no dia 7 
de setembro.

Serviço
Semana da Cidadania

Dias: 6 a 8 de junho
Hora: 19h
Local: Universidade Católica 

de Santos, Campus Dom Idílio (Av. 
Conselheiro Nébias 300).

Aberto ao públlico.

Pastoral da Cidadania
e-mail: pastoraldacidadania@

gmail.com
Contato: Ricardo Fischer da 

Silva – 98817-8509.
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Assessoria de Comunicação Liceu Santista

Nossa Senhora recebe homenagens 
durante o mês mariano

Um mês pleno de alegria e oração. 
Assim será maio no Liceu Santista, que, 
para comemorar o mês de Maria e de 
todas mães, preparou uma programação 
especial que envolve toda a comunidade. 
São momentos diários de oração, visita 
das imagens de Nossa Senhora às casas 
das famílias e aos setores da escola e, 
na última semana, a coroação de Maria 
Santíssima com a participação de alunos 
da Educação Infantil e Ensinos Funda-
mental e Médio.

Até o final do mês, a Pastoral do Liceu 
Santista também fará a oração solidária. 
A cada dia, uma classe é convidada a doar 
alimentos não perecíveis, que serão doa-
dos às instituições atendidas pela escola.

Congresso Icloc
Um grupo de professores vai par-

ticipar da oitava edição do Congresso 
Icloc - Práticas na sala de aula, que será 
realizado no dia 14 de maio em São Paulo 
(SP). O Liceu Santista integra a equipe 
de organização do encontro, que reúne 
profissionais de Educação de todo o 
Brasil. Este ano, 35 educadores liceístas 
vão apresentar, como congressistas, seus 
trabalhos pedagógicos, compartilhando 
concepções, metodologias e práticas 
educativas nas diversas áreas do conhe-
cimento.

Olimpíadas
Na primeira participação do Liceu 

Santista na Olimpíada Canguru de Ma-
temática, 15 alunos dos Ensinos Fun-
damental e Médio foram medalhistas. 
Eles conquistaram uma de ouro, cinco 

de prata e nove de bronze na competição 
que reúne 6 milhões de estudantes em 
todo o mundo. A Olimpíada Canguru tem 
a finalidade de mostrar aos estudantes 
que a Matemática pode ser interessante, 
útil e divertida.

Os alunos do 9º ano do Ensino Fun-
damental estão se preparando para XIX 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astrofísica, cuja prova acontece em 13 de 
maio. Semanalmente, o grupo frequenta 
uma oficina de astronomia para estudar.

Aldeia indígena
O dia 19 de abril foi comemorado 

pelo Liceu Santista com uma visita dos 
alunos do 2º ano do Ensino Médio à 
aldeia indígena Tekoá Mirim, de etnia 
guarani e localizada em Praia Grande. 
Os estudantes, que estão aprofundan-
do os estudos sobre cultura indígena 
nas aulas de Sociologia, foram rece-
bidos pelo cacique Karai Edmilson, 
que explicou o cotidiano da aldeia, as 
festas, os rituais, as moradias, a vida 
em comunidade e a importância da 
demarcação da terra para os indígenas. 
Na aldeia Tekoá Mirim vivem hoje 12 
famílias, somando aproximadamente 
60 pessoas, entre crianças, jovens, 
adultos e idosos.

Acompanhados pelo cacique e por 
vários curumins, os alunos percorreram 
uma trilha até a Casa de Reza, conside-
rada um local sagrado e onde são feitos 
os pedidos e agradecimentos da aldeia. 
"Sem a Casa de Reza, a gente não conse-
gue andar, a gente não se fortalece, não 
consegue viver", diz o cacique.

A UniSantos integra o Grupo 
de Trabalho da Haia sobre Go-
vernança de Recursos Espaciais 
- “The Hague Space Resources 
Governance Working Group”, que 
envolve governos, universidades, 
empresas e sociedade civil. A par-
ceria institucional reafirma o seu 
compromisso social e a posição 
de vanguarda que diferenciam a 
Universidade, uma vez que a evo-
lução da tecnologia aeroespacial 
apresenta constantes desafios à co-
munidade e o desenvolvimento da 
exploração de recursos espaciais já 
é uma realidade. 

“Em razão de um cenário de au-
sência de um regime internacional 
específico para esse desenvolvimen-
to, faz-se necessário examinar se os 

projetos em 
a n d a m e n t o 
estão de acor-

Universidade integra grupo de trabalho 
sobre governança de recursos espaciais

do com os tratados internacionais”. 
Assim, o representante da UniSantos 
e vice-presidente do Grupo, o profes-
sor doutor Olavo de Oliveira Bitten-
court Neto, do Programa de Mestra-
do e Doutorado em Direito, explica 
a importância do trabalho que busca 
identificar e formular normas de go-
vernança aplicáveis à exploração de 
recursos espaciais. 

AGENDA INTERNACIONAL – 
Autoridade na área do Direito Espa-
cial, o professor Olavo Bittencourt 
cumpriu extensa agenda internacio-
nal no mês de abril. Entre 4 e 8, em 
Viena, na Áustria, participou como 
membro da delegação brasileira pe-
rante o subcomitê jurídico do Comitê 
das Nações Unidas sobre o Uso Pa-
cífico do Espaço (UNCOPUOS). Do 
dia 11 a 15, esteve em Lisboa para mi-
nistrar o curso de Extensão “Introdu-
ção ao Direito Espacial”, promovido 
pela Universidade Nova de Lisboa. 
No dia 17, fez palestra durante sim-
pósio internacional e participou de 
reuniões na Universidade de Leiden, 
na Holanda. No mesmo local, nos 
dias 18 e 19, esteve na organização 
e nas reuniões do grupo de trabalho.

Professor Olavo 
Bittencourt 
participa de 
simpósio na ONU

UniSantos e Codesp desenvolvem  
ações conjuntas de pesquisa e extensão

Com o objetivo de intensificar 
os esforços existentes e desenvol-
ver novas ações conjuntas entre a 
Universidade Católica de Santos 
(UniSantos) e o Porto de Santos, 
foi assinada uma carta de inten-
ções, no dia 26 de abril, pelo reitor 
da instituição, o professor mestre 
Marcos Medina Leite, e o diretor-
-presidente da Codesp, José Alex 
Botêlho de Oliva. 

O documento prevê o desenvol-
vimento de programas de capaci-
tação de pessoal e de atividades 
de pesquisas e estudos voltados à 
área portuária, na perspectiva da 
capacitação de pessoas, a partir de 
projetos sociais e educacionais nas 
áreas do entorno portuário. Para a 
execução, está prevista a criação de 
um grupo de trabalho formado por 

representantes da UniSantos e da 
Codesp. 

PIANC-COPEDEC - Na oportu-
nidade, o diretor-presidente da Co-
desp, José Oliva, ministrou a palestra 
“Novos Rumos da Gestão Portuária” 
para alunos dos cursos de Engenha-
ria, Administração e Comércio Ex-
terior. O evento integrou mais uma 
etapa do simpósio preparatório para a 
IX Pianc-Copedec 2016 que acontece 
no mês de outubro, no Rio de Janeiro.  

Presidente da Codesp, 
José Oliva, ministra 
palestra para os alunos 
dos cursos de Engenharia, 
Administração e 
Comércio Exterior

Presidente da Codesp e reitor assinam acordo

INTERNACIONAL

PARCERIA
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Pe. Carlos de Miranda assume a paróquia S. Francisco
Fotos: Chico Surian

Pe. Felipe Sardinha é o novo Administrador Paroquial da N.S. da Lapa

6 de março - Missa de posse de 
Pe. Carlos de Miranda Alves, como 
pároco da paróquia S. Francisco de 
Assis, em Cubatão. A paróquia estava 
sem pároco desde dezembro de 2015, 
quando do falecimento do então páro-
co Pe. Antonio Pereira Luz, e Pe. Carlos 
havia assumido como Administrador 
Paroquial, juntamente com a função 
de pároco da N. Sra. da Lapa. 

A Missa foi presidida por Dom 
Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo 
diocesano de Santos, e contou com a 
presença dos padres Felipe Sardinha 
Bueno (Adm. paroquial da N. Sra. 
da Lapa), Pe. Eniroque Ballerini (S. 
Judas Tadeu/CB), Pe. Vagner Argolo 
(Chanceler do Bispado), Pe. Jairo 
e dos diáconos Antonio José dos 
Santos, Genivaldo Ferreira, e Valmir 
Rodrigues de Lima.

A Paróquia S. Francisco é com-
posta pelas seguintes comunidades: 
Beato João Paulo II, Divina Miseri-
córdia, Nossa Senhora das Graças, N. 
do Perpétuo Socorro, Santa Paulina, 
São Sebastião,  N. S. de Fátima, São 
José, e a Matriz S. Francisco.

6 de março - Missa de posse de Pe. Fe-
lipe Sardinha Bueno como Administrador 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da 
Lapa, em Cubatão. A missa foi presidida 
por Dom Tarcísio Scaramussa,SDB, Bispo 
Diocesano de Santos, e concelebrada pelos 
padres Carlos de Miranda Alves (pároco 
anterior da Lapa e que fora transferido 
para a S. Francisco de Assis/Cubatão); Pe. 
Eniroque Ballerini (Pároco da S. Judas Ta-
deu/CB), e Pe. Vagner Argolo, Chanceler 
do Bispado.

A paróquia Nossa Senhora da Lapa 
foi criada em 1937 e é formada pelas 
comunidades N. Sra. Aparecida (Fabril), 
N. Sra. de Lourdes (Pilões), S. Pedro 
(Cota 200), Santo Antonio (Àgua Fria) 
e Núcleo de Evangelização (CAC – Conj. 
Habitacional João Paulo II).

A Paróquia S. Francisco reúne um grande contigente 
de migrantes, sobretudo nordestinos.


