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Começamos esta primeira edição do ano
querendo desejar a todos um ano de muitas
alegrias e crescimento, pessoal e comunitário. Para isso, nossas paróquias e diocese se
organizam em suas datas de reuniões e formações, iniciando suas atividades pastorais.
Já no começo do ano, a grande Festa de
São Sebastião e de Nossa Senhora d´Ajuda
animaram as cidades de São Sebastião
e Ilhabela. No mês de março é a vez das
Paróquias São José, de Caraguatatuba e
São Sebastião.
Em nível diocesano, a preparação para a
Campanha da Fraternidade 2014 que quer
alertar sobre a problemática em que vive o
Brasil com o tráfico humano. Vamos falar
sobre isso nesta edição.

Dom José Carlos traz mais uma vez sua
mensagem de Pastor. lembrando-nos da
missão que devemos assumir como batizados:
evangelizar, servir a Deus e lutar em favor da
dignidade humana.
Entre os temas abordados aqui, um
pouco mais sobre Liturgia e uma análise da
mensagem do Santo Padre sobre a “Comunicação a serviço de uma autêntica cultura
do encontro”. Como estamos vivendo isso
em nossas comunidades?
Temos ainda os detalhes da Ordenação
do Seminarista Vladimir, no próximo dia 21
de fevereiro, uma análise da triste estatística
que aponta o Litoral Norte com crescimento
na violência e um tema que envolve principalmente nossas crianças e jovens: Bulling.
O que é isso?
Isso e muito mais neste nosso canal de
comunicação e encontro.
A todos uma boa leitura.

Agenda Pastoral

(12) 3887-2730
3887-1072

Fevereiro
2 - Legião de Maria – Reunião de Comitium – Catedral – 15h
8 – Pastoral Liturgia – reunião
8 - Setor Juventude - Reunião
8 – Pastoral da Criança – Reunião diocesana – Par. N Sra. Amparo
11 - Reinício das atividades do Seminário diocesano Beato José de Anchieta
13 – Reunião do Conselho diocesano de Pastoral – Catedral – 8h30
15 – Paróquia N Sra. das Dores – 4 anos de instalação
16 – RCC – Retiro de Formação para Ministérios – Caraguatatuba
16 – Paróquia Santa Terezinha – 10 anos
17 a 20 – Formação diocesana do Clero
17 – Campanha da Fraternidade – Reunião com coordenadores - Catedral
21 – Ordenação diaconal Seminarista Vladimir Coelho
28 – RCC - Reunião Conselho diocesano – Capela São Francisco – Caraguatatuba – 19h30
Março
1 a 4 – RCC - Encontro de Carnaval
6 – Missa de abertura da CF 2014 - Catedral
2 - Legião de Maria – Reunião de Comitium – Catedral – 15h
7 a 9 – Festa Social da Paróquia São José – Caraguatatuba
8 - Setor Juventude - Reunião
9 – Campanha da Fraternidade – Abertura Paroquial
10 a 19 - Paróquia São José – Caraguatatuba – Novena e festa do padroeiro.
13 – Formação diocesana – Catedral – 19h30
13 – Pastoral Familiar – Reunião
14 – Animação Bíblico-Catequética – Reunião da equipe diocesana – Catedral 19h
15 - Animação Bíblico-Catequética – Reunião – Catedral – 15h
15 e 16 – Pastoral da Criança – Assembléia eletiva – Casa Santa Clara – Ssebastião
16 – Pastoral da Saúde - Enc. Diocesano de Capacitação
16 – Formação para Agentes de Liturgia (organizada ela Sub Região Aparecida) Caraguatatuba
19 – Apostolado da Oração – Reunião – Caraguatatuba
22 – Pastoral Liturgia – reunião
22 – Reunião do Clero
23 - Legião de Maria – Festa da ACIES – Catedral – 15h
28 - RCC - Reunião Conselho diocesano – Capela São Francisco – Caraguatatuba – 19h30
30 – RCC – Encontro diocesano de Formação para Servos
30 – Setor Juventude – Encontro com Universitários
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Mitra Diocesana de Caraguatatuba - CNPJ 03.167.725/0001-67
Diretor - Dom José Carlos Chacorowski
Jornalista Responsável e Editora - Denise Peixoto MTB: 65539 SP Colaboração Equipe Pascom/Pastorais
Revisão Pe. Douglas Franco Machado Fotos Jc Curtis Maurilio Alves - Pascom - Paroquias - St Comunicação
Proj. Gráfico e Diagramação - Richard Lippi
Produção Gráfica Editora Imperial - (3966-1212) Tiragem 10.000 exemplares
Cúria Diocesana R. Santos Dumont, 100 - Centro - C. Postal 215 Caraguatatuba/SP - CEP 11660-290 Tel.

2

(12) 3883-4888 BOLETIM INTERNO email: imprensa@diocesecaraguatatuba.com.br
Dezembro e Janeiro - 2013/2014

Palavras de

Dom José Carlos Chacorowski

N

ossa Diocese prossegue sua
caminhada. Como campo de
missão ela iniciou-se com os passos
do Beato José de Anchieta que aqui
veio para anunciar o Reino de Jesus
Cristo. (Em breve o Papa Francisco irá proclamá-lo santo da Igreja
Católica.) Se naqueles tempos idos
papel era um artigo raro, pois, então, escrevia-se na areia das praias.
Anchieta escreveu seu belo poema
à Virgem nas areias das praias de
Iperoig, hoje, Ubatuba. Mas me
parece que onde escreveu mais e
com muito mais importância, foi no
coração dos indígenas e daqueles
que o escutavam com boa vontade.
É um longo caminho de Igreja, que
apenas nos seus últimos 15 anos leva
o nome de Diocese de Caraguatatuba. Certamente a vocação de nossa
diocese é servir o Povo de Deus. Com
alegria neste mês de fevereiro iremos receber das mãos de Deus mais
um servidor. Serviço, sabemos que
significa “Diaconia”. Nosso irmão
Vladimir Ferreira
Coelho tornar-se-á
Diácono em nossa
Diocese para servir
a Igreja de Nosso
Senhor. Que todos
nós, que amamos a
Igreja, redescubramos a alegria de
servir. E ao Diácono Vladimir todos
os nossos votos de um ministério
muito fecundo, vivido na alegria
como nos convida o Papa Francisco.
No mês de março iniciamos mais
uma quaresma, quarenta dias que
nos preparam para viver a Páscoa;
que é a vitória de Jesus Cristo sobre
o pecado e a morte. Esta vitória precisa se manifestar em cada batizado.
Cada um de nós deve participar
dessa vitória. Daí o tempo próprio

de oração, jejum e abstinência da
quaresma. Deus não vai impor à força sobre nós este mistério redentor
de Jesus. É preciso acolhê-lo com
liberdade. No Brasil, já há muitos
anos as reflexões quaresmais tomam
um sentido muito profundo e sério.
Não ficam apenas em reflexões espirituais. Busca-se viver na prática de
cada dia. Chamamos a essa prática
de Campanha da Fraternidade. A
cada ano um tema muito relevante

aqui as palavras de Dom Leonardo
Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de
Brasília e Secretário Geral da CNBB
ao apresentar a Campanha de 2014:
“O tráfico humano viola a grandeza
de filhos, destrói a imagem de Deus,
cerceia a liberdade daqueles que
foram resgatados por Cristo. As comunidades, as famílias, as pessoas
certamente buscarão superar a globalização da indiferença em relação
ao tráfico humano”.
Na introdução do manual da
CF somos chamados a “ter nossos
olhos fixos em Jesus Cristo, que, na
cruz, se fez solidário com os que sofrem em nosso meio especialmente
com as injustiças. Nosso caminhar
quaresmal não pode ser insensível
a situações que atentam contra a
dignidade da pessoa humana e seus
direitos fundamentais, como o tráfico humano. Os criminosos desse
tráfico exploram pessoas em várias
atividades: construção, confecção,
entretenimento, sexo, serviços agrícolas e domésticos, adoções ilegais,
remoção de órgãos e outras”. O
objetivo geral da Campanha da Fraternidade é: identificar as práticas
de tráfico humano em suas várias
formas e denunciá-lo como violação
da dignidade e da liberdade
humana, mobilizando cristãos e a sociedade brasileira
para erradicar esse mal, com
vista ao resgate da vida dos
filhos e filhas de Deus.
D es ejamos, p o i s,
que esta quaresma seja um
tempo favorável a todos que
com o coração sincero buscam a
santidade. Ao se santificarem nas
pequenas coisas de cada dia, concorram para a santificação dos irmãos
também.

“Que todos nós, que amamos
a Igreja, redescubramos
a alegria de servir.”
de nossa vida social faz parte desta
busca de viver a fé de modo concreto. Neste ano temos o lema: “É para
a liberdade que Cristo nos libertou”
tirado da carta aos Gálatas 5,1;
partindo do tema: “Fraternidade e
Tráfico Humano”. A cultura de nosso
tempo faz prevalecer a ganância. As
pessoas acabam se achando o centro
de tudo e o seu bem estar e conforto tornam-se tão importantes que
a vida dos outros perde a sua real
importância. Nos tornamos indiferentes a respeito dos outros. Tomo

Dom José Carlos Chacorowski,CM
Bispo diocesano de Caraguatatuba
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Giro de Notícias

Pesquisa mostra que há mais de nove
mil grupos de jovens da PJ no Brasil
Existem hoje, no país, 9. 183 grupos de
jovens da Pastoral da Juventude, em 2.675
paróquias. Foi o que informou o assessor
da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, padre Antônio Ramos do Prado,
durante a Ampliada Nacional da Pastoral
da Juventude (ANPJ), que aconteceu de
20 a 26 de janeiro.
Os dados, apresentados pelo assessor,
são resultados de uma pesquisa realizada

junto aos regionais e dioceses do Brasil,
com o objetivo de fazer um diagnóstico
da realidade da Pastoral da Juventude no
Brasil. A pesquisa constata, ainda, que das
2.675 paróquias, 1765 têm coordenação
de PJ, mas 1641 não têm assessoria e
acompanhamento.
No encontro, os jovens apontaram os
desafios e avanços das dioceses e regionais com relação à Pastoral da Juventude
e indicaram membros para a Comissão
Nacional de Assessores, responsável por
acompanhar as formações de assessores
e jovens nos regionais.

Os Beatos serão canonizados em abril deste ano
Moedas e medalhas comemorativas oficiais, em
bronze e prata, serão cunhadas por ocasião da canonização, em 27 de abril, dos
Beatos João XXIII e João
Paulo II. A solene Celebração
Eucarística de canonização
será presidida pelo Papa
Francisco, no Vaticano.
O Beato João XXIII é conhecido como o “Papa Bom”, um nome
que reflete não apenas as suas características físicas tão queridas, mas também
o caráter de um pastor carinhoso, que
nunca deixou, com palavras simples, de

dar conforto a todos os que
mais precisavam. Sua intuição histórica fundamental
foi a convocação do Concílio
Vaticano II, fortemente desejado e inaugurado em 11
de outubro de 1962.
O Concílio foi um ponto
de partida histórico para
a Igreja. O Papa João XXIII
faleceu em 3 de junho de
1963. Foi naqueles tristes dias que se pôde
compreender aquela figura universal tão
amada e a importância fundamental do
seu Magistério.
Por sua vez, o Beato João Paulo II foi o

pastor que liderou a Igreja e a levou a passar
os umbrais do novo milênio. Ele representa
um dos mais importantes e influentes personagens da história contemporânea, não
só da Igreja, mas do mundo inteiro.
Seu pontificado, de quase 26 anos, foi
extraordinário: numerosas viagens apostólicas, nacionais e internacionais; diálogo com
as outras religiões; defesa constante dos
valores morais da vida e da família; relação
especial com as pessoas e, em particular,
com os jovens; promulgação do Catecismo
da Igreja Católica; espírito cristão para enfrentar sua própria doença, especialmente
nos últimos dias da sua existência.( Da
Redação, com Rádio Vaticano)

Nomeações
Papa Francisco nomeia novo bispo de

Guarulhos (SP) e auxiliar para Salvador
(BA). O papa Francisco nomeou hoje, 29,
o padre Estevam dos Santos Silva Filho
como bispo auxiliar da arquidiocese de
São Salvador (BA) (foto, à direita). Atualmente, padre Estevam exerce as funções
de pároco da paróquia Nossa Senhora da
Candeias, em Vitória da Conquista (BA), e
ecônomo na mesma arquidiocese.

Uma boa dica de leitura

O QUE DIZEM OS SANTOS. O livro da Editora Partilha apresenta o pensamento de
muitos heróis santos que nos precederam e que hoje se tornam guias, modelos, intercessores. Aproximadamente três mil pensamentos de 600 santos em mais de 200
atributos organizados de A a Z.
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Francisco fala da importância de cuidar
para que os jovens recebam o sacramento,
que faz parte da iniciação cristã

“Queridos irmãos e irmãs, bom dia,
Nesta terceira catequese sobre os
Sacramentos, concentremo-nos na Confirmação ou Crisma, que é entendida em
continuidade com o Batismo, ao qual
está ligada de modo inseparável. Estes
dois sacramentos, junto com a Eucaristia,
formam um único evento salvífico que se
chama “iniciação cristã”, na qual somos
inseridos em Jesus Cristo morto e ressuscitado e nos tornamos novas criaturas e
membros da Igreja. Eis porque na origem
estes três sacramentos se celebravam
em um único momento, ao término do
caminho catecumenal, normalmente na
Vigília Pascal. Assim era selado o percurso de formação e de gradual inserção
na comunidade cristã que poderia durar
também alguns anos. Fazia-se passo a
passo para chegar ao Batismo, depois à
Crisma e à Eucaristia.
Comumente se fala de sacramento da
“Crisma”, palavra que significa “unção”. E,
de fato, através do óleo chamado “Sagrado Crisma” somos confirmados, no poder
do Espírito, em Jesus Cristo, o qual é o
único e verdadeiro “ungido”, o “Messias”,
o Santo de Deus. O termo “Confirmação”
recorda-nos então que este Sacramento
leva a um crescimento da graça batismal:
une-nos mais firmemente a Cristo; cumpre a nossa ligação com a Igreja; dá-nos
uma especial força do Espírito Santo para
difundir e defender a fé, para confessar o
nome de Cristo e para não nos envergonharmos nunca da sua cruz (cfr Catecismo
da Igreja Católica, n. 1303).
Por isto é importante cuidar para que
nossas crianças, nossos jovens, recebam
este Sacramento. Todos nós cuidamos

para que sejam batizados e isto é bom,
mas talvez não cuidamos tanto para que
recebam a Crisma. Deste modo, ficam no
meio do caminho e não receberão o Espírito Santo, que é tão importante na vida
cristã, porque nos dá a força para seguir
adiante. Pensemos um pouco, cada um de
nós: de fato temos a preocupação que as
nossas crianças, os nossos jovens recebam
a Crisma? É importante isto, é importante!
E se vocês, em suas casas, têm crianças,
jovens que ainda não a receberam e têm
idade para recebê-la, faça tudo o possível
para que esses terminem a iniciação cristã
e recebam a força do Espírito Santo. É
importante!
Naturalmente, é importante oferecer
aos crismandos uma boa preparação, que
deve buscar conduzi-los a uma adesão
pessoal à fé em Cristo e a despertar neles
o sentido de pertença à Igreja.
A Confirmação, como todo Sacramento, não é obra dos homens, mas de
Deus, que cuida da nossa vida de modo a
plasmar-nos à imagem e semelhança de
seu Filho, para nos tornar capazes de amar
como Ele. Ele o faz infundindo em nós o
seu Espírito Santo, cuja ação permeia toda
a pessoa e toda a vida, como refletido
pelos sete dons que a Tradição, à luz da Sagrada Escritura, sempre evidenciou. Estes

sete dons: eu não quero perguntar a vocês
se vocês se lembram dos sete dons. Talvez
vocês todos saibam…Mas os digo eu em
nome de vocês. Quais são estes dons? Sabedoria, Inteligência, Conselho, Fortaleza,
Ciência, Piedade e Temor de Deus. E estes
dons nos foram dados propriamente com
o Espírito Santo no sacramento da Confirmação. A estes dons pretendo então
dedicar as catequeses que se seguirão
àquelas sobre os Sacramentos.
Quando acolhemos o Espírito Santo
no nosso coração e O deixamos agir, o
próprio Cristo se torna presente em nós
e toma forma na nossa vida; através de
nós, será Ele o próprio Cristo a rezar,
a perdoar, a infundir esperança e consolação, a servir os irmãos, a fazer-se
próximo aos necessitados e aos últimos,
a criar comunhão, a semear paz. Pensem
em quão importante é isto: por meio do
Espírito Santo, o próprio Cristo vem fazer
tudo isso em meio a nós e por nós. Por isso
é importante que as crianças e os jovens
recebam o Sacramento da Crisma.
Queridos irmãos e irmãs, recordemo-nos de que recebemos a Confirmação!
Todos nós! Recordemos antes de tudo
para agradecer ao Senhor por este dom,
e depois para pedir-lhe que nos ajude a viver como verdadeiros cristãos a caminhar
sempre com alegria segundo o Espírito
Santo que nos foi dado.”
(Tradução: Jéssica Marçal CN)
De Praia em Praia
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Uma flagelo humano que precisa ser extinto.

Campanha da Fraternidade 2014:
“É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl5,1)

Este é o tema proposto pela CNBB para
este ano de 2014. A Campanha da Fraternidade, que a partir de 1985 decidiu por
abordar temas e questões sociais do povo
brasileiro, apresenta este ano um assunto
aparentemente distante da maioria das
pessoas, mas real e triste. Na verdade,
longe até que aconteça com um parente
ou amigo mais próximo.
O trabalho deste ano tem por objetivo
identificar as práticas do tráfico, denunciá-lo sem receio e mobilizar a sociedade
para a erradicação desse flagelo social.
Os documentos apontam para um número assustador. Segundo a Organização
Internacional do Trabalho, em 2012, mais
de 20 milhões de pessoas sofreram com
exploração sexual e trabalho escravo, no
mundo. Desse número 55%, são mulheres
e jovens. A vulnerabilidade econômica e
social são os fatores que mais levam as
pessoas a serem traídas pelas promessas
de trabalho rentável, o que na verdade é
transformado em seguida, num pesadelo
sem fim.

Além de aprimorar a lei, é preciso combater os mitos e preconceitos que rondam
o assunto: “As próprias vítimas se culpam
pelo que passaram e não denunciam”,
afirma Paula Dora, delegada da Polícia
Federal que atuou no combate ao tráfico
de pessoas por três anos. “A pessoa não
quer voltar e decepcionar a família, que
espera que ela ajude a melhorar de vida. E
há muita ingenuidade também.” Segundo a delegada, antes de aceitar qualquer
convite para trabalhar fora do país é preciso pesquisar a idoneidade da empresa, ter
certeza de que estão indo com um visto de
trabalho, que as passagens de ida e volta
estão compradas conforme o combinado.
“Qualquer proposta que pareça muito
milagrosa e lucrativa tem grandes chances
de ser uma enganação”, diz Paula.
A ONU – Organização das Nações
Unidas informou que até 2012 foram
detectadas 241 rotas de tráfico. Dessas,
131 rotas fazem parte do tráfico interno
(no país) e delas, 35 estão no Sudeste
incluindo o Vale do Paraíba.

Segundo dados do UNDOC (Escritório das Nações Unidas contra Drogas e
Crimes), as organizações criminosas que
praticam o tráfico de órgãos lucram cerca
de 31,6 bilhões de dólares anuais. Cada
vítima gera, anualmente, cerca 30.000 dólares. O tráfico de órgãos é uma atividade
extremamente lucrativa, sendo apenas
ultrapassada pelo tráfico de armas.
O trabalho que se propõe a Campanha
de Fraternidade deste ano é o de alertar as
pessoas sobre como agem as quadrilhas.
Orientar para que se busquem as causas e
modalidades do tráfico e com isso denunciar as estruturas causadoras. Para a coordenação da Campanha da Fraternidade,
é ainda necessário que de busque junto
aos poderes públicos, políticas públicos e
meios para a reinserção dessas pessoas
junto a sua família e sociedade.

Tipos de tráfico humano

Sexual – Trabalho – Tráfico de
Órgãos – Adoção

Dificuldade de Dimensionar:
crime silencioso e de ameaça

Testemunho
É do sonho da vítima que nasce a
oportunidade do bandido. O enredo do
tráfico de seres humanos é quase sempre o mesmo. A proposta é tentadora.
A necessidade, enorme. A desconfiança,
nenhuma. Foi assim com Luísa*, uma
maranhense de pele negra e curvas
generosas, moradora de Abolição, periferia do Rio de Janeiro, que, aos fins
de semana, frequentava danceterias de
pagode para se divertir e esquecer-se da
rotina difícil de empregada doméstica.
Aos 32 anos, estava recém-separada do
marido e tinha três filhos – a menor, de
apenas 1 ano – quando sua vida mudou.
Foi no pagode que surgiu a proposta.
Ela e uma amiga, Cláudia*, receberam
o convite tentador de Rosana, uma
6
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Especial
mulher que conheceram nos bailes.
Ela propôs que as amigas fossem para
Israel, trabalhar como garçonetes em
um restaurante brasileiro de Tel Aviv.
O salário: US$ 1.500 por mês. “Era
muito mais do que eu poderia ganhar
com as minhas faxinas”, diz Luísa. “Se
eu ficasse lá um ano, daria pra juntar
o dinheiro para realizar o sonho de
comprar uma casa. Aceitei. Não desconfiamos de nada. Nunca tinham saído
do Brasil, mas não se intimidaram. Ao
sair do aeroporto em Israel, as amigas
tiveram que entregar seus passaportes
para os israelenses e foram separadas.
Luísa foi imediatamente levada para um
prostíbulo. “Olharam para mim e me disseram: ‘Troca de roupa e vai trabalhar’.
Comecei a chorar desesperada. Mas as
outras brasileiras que já trabalhavam na
boate me disseram para não me recusar,
porque eles iriam me bater, me deixar
com fome, ou até sumir comigo. As
meninas me maquiaram. Coloquei um
shortinho e um sutiã e fiquei no sofá do
salão, exposta como mercadoria.”
O drama das brasileiras durou quatro
meses. Cláudia vasculhou o apartamento em que estava encarcerada e encontrou o passaporte. Descobriu também
o endereço do Consulado Brasileiro em
Tel Aviv. O plano delas, traçado nas raras
noites de folga das duas, era fugir das
boates de madrugada e pedir proteção
ao órgão brasileiro. Não deu tempo.
“Eles descobriram o plano um pouco
antes da nossa fuga. Pegaram a Cláudia,
bateram muito nela. Quando acharam
que ela estava morta, enrolaram ela em
um lençol e deixaram na rua, do lado do
passaporte dela. A polícia encontrou,
chegou a levar para o hospital, mas ela
já estava com morte cerebral.” A execução de Cláudia acabou ajudando Luísa, e
outras oito mulheres, a voltar para casa.
O crime chamou a atenção das autoridades locais e brasileiras e ela conseguiu
ser resgatada. Alguns integrantes da
quadrilha foram presos em flagrante
quando a polícia estourou o cativeiro
das vítimas. Mas o braço brasileiro da
máfia não foi pego.
(Fonte:10/12/2012 por Mariana
Sanches - Campanha Marie Clair)

O tráfico humano viola a grandeza de
filhos, destrói a imagem de Deus, cerceia a
liberdade daqueles que foram resgatados
por Cristo”
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Secretário Geral da CNBB

Comunidade leigos Consagrados perde um membro.

O céu ganha um anjo

O diácono Ronildo Nogueira Silva,37
anos, natural de Ubatuba. Sua vocação: ser
missionário. Membro da ALCCM - Comunidade Leigos Consagrados, criada pelo Pe.
Nino Carta, estava há 4 anos na África. Seminarista, missionário, não estava imune. Ao
chegar ao Brasil em janeiro deste ano para
rever a família, passou mal e faleceu. Malária.
Uma perda que abalou todos os familiares,
amigos e irmãos da comunidade, de modo
especial, Pe. Nino Carta: “Meu Deus, nunca
teria imaginado que a paternidade espiritual
fosse tão viva e se tornasse outra carne, mas
naqueles momentos, em que soube de sua
morte, parecia que alguém tinha tirado do
meu corpo e da minha alma o sentido da

vida.”. Também Dom Antonio Jaca, bispo
da Diocese de Caxito/Angola, registrou seu
pesar, enviando mensagem a ALCCM. “Deus
sabe porque o chamou tão cedo. Certamente era uma pérola demasiado preciosa para
nós. O fruto estava maduro para ser colhido!
“o Senhor nos deu, o Senhor no-lo tirou.
Bendito seja o nome do Senhor!”.
De Praia em Praia
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Educação

Bullying – no ambiente escolar

Pastoral Carcerária

Membros da Pastoral Carcerária se reuniram
oficialmente pela primeira vez com Pe. Marcio
José Fraga, que assume a assessoria dos trabalhos
ao lado do coordenador Sr Ditinho. O momento
foi de avaliação, encaminhamentos, partilha e
confraternização

Parabéns

No dia 27 de dezembro, na Catedral Divino
Espírito Santo, Dom José Carlos celebrou Missa
de Ação de Graças por seu aniversário natalício,
ao lado do clero e centenas de fiéis.

EACRE 2014

Casais das Equipes de Nossa Senhora - Setor Caraguatatuba, participaram neste começo de fevereiro do EACRE - 2014 Encontro anual de casais responsáveis. Uma boa preparação para iniar o ano.
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A palavra Bullying é um termo inglês e deriva do verbo to bully, que significa ameaçar, intimidar e dominar. Não existe uma tradução exata para
esse termo, mas a expressão resume bem o conjunto de comportamentos
agressivos que tanto preocupa pais e professores.
São atos de agressão física, verbal, moral ou psicológica que ocorrem
de modo repetitivo, sem motivação aparente, praticados por um ou mais
estudantes contra outro indivíduo, em uma relação desigual de poder, normalmente no ambiente escolar.
Existe o bullying direto, onde presenciamos ataques deliberados. O
agressor ataca sua vítima de forma verbal sob a forma de xingamentos,
ameaças e intimidações, ou fisicamente, com chutes, socos e empurrões. Já
o bullying indireto, estes são mais velados, escondidos, em que o agressor
ataca sua vítima de forma subliminar. Esse assédio ocorre normalmente por
difamação, isolamento e exclusão social, praticados por meninas também,
incluindo fofocas.
Os agressores ou bullies mantém seu status social á custa da violência e da
opressão de suas vítimas e se sentem mais poderosos cada vez que agridem
ou maltratam outros estudantes. Estes acreditam que nunca serão punidos
por seus atos, e isso é algo a que professores, diretores e coordenadores
pedagógicos devem estar atentos.
A somatória das características do bully me parece ser facilmente um perfil
opositivo e desafiador característico de dois transtornos comportamentais
da infância e da adolescência e que podem estar presentes: o Transtorno
desafiador Opositivo e o Transtorno de Conduta.
O alvo ou vítima dos bullies parece ser crianças tímidas, retraídas, introspectivas, fisicamente mais fracas, menores e mais jovens que os agressores.
São alunos que se observados, possuem poucos amigos e parecem solitários,
e passam a maior parte do tempo sozinhos e isolados no recreio escolar.
Podemos concluir também que a maneira como a vítima reage às agressões
poderá determinar se o assédio continuará ou não. Por isso a importância
da criança conseguir se impor e confrontar verbalmente o autor em uma
igualdade de poder dificilmente será incomodada novamente. Se a criança,
sendo alvo das ofensas começa a chorar, fica com raiva, demonstra fraqueza
ou se mostra intimidada e humilhada, ela terá uma chance maior de continuar
a ser agredida pelo Bully.
É importante que os pais ou professores, percebam o comportamento de seus
filhos ou alunos, pois caso haja alguma mudança que chame bastante a atenção,
é hora de buscar de ter um diálogo franco e tomar as devidas providências.
			
Elaine Vassoler – Psicóloga Clínica CRP 06/56785-9

Ao completar 15 anos, Diocese de
Caraguatatuba acolhe mais um diácono
A caminho do sacerdócio, Vladimir Coelho se ordena diácono.

Mas quem é esse
mineiro que
escolheu o
Sacerdócio para
sua vida?
Vladimir Ferreira Coelho nasceu a
19 de setembro de 1983, em Guaxupé/
MG. Filho de Juvenil José Coelho e Neiva
Barbosa Ferreira Coelho, alicerçado no
catolicismo desde criança, logo percebeu
seu amor pela Igreja. Iniciou sua busca
vocacional nas paróquias de São João
Batista, Arceburgo/MG, e Nossa Senhora
dos Milagres em Milagre/MG. Desde
criança, impulsionado principalmente
pelos avós, tomou gosto pelas tradições e
devoções populares. Participou de vários
movimentos em sua paróquia de origem,
contribuindo e sendo acompanhado pelos
padres Tadeu dos Reis Ávila e Monsenhor
Enoque Donizette de Oliveira. Iniciou seu
processo acadêmico em 2003 onde cursou as faculdades de Filosofia e História
até 2005 pela Diocese de Guaxupé/MG.
Em 2007, após uma experiência fora do
seminário impulsionado pela formação
que tinha, lecionou em escolas públicas
e particulares da cidade Monte Santo de
Minas/MG, e naquele mesmo ano, encantado com a área da Educação, ingressou
na Ordem de Santo Agostinho tentando
compatibilizar Igreja e educação. Iniciou
a Faculdade de Teologia no ITESP (Instituto Teológico de São Paulo) onde ficou
entre os anos de 2008 a 2010. No ano de
2009 fez o ano de noviciado agostiniano
onde conheceu mais a fundo o carisma
da ordem que contribuiu muito para
com seu amadurecimento vocacional.
Conhecendo a Diocese de Caraguatatuba
através de encontros formativos, iniciou
seu acompanhamento, onde com a ajuda

Seminarista Vladimir e sua família ao lado do Núncio Apostólico por ocasião de sua visita à Diocese de Caraguatatuba

dos padres conheceu e firmou presença
na mesma após ser avaliado durante todo
o ano de 2010 e posteriormente acolhido
pelo então bispo diocesano, Dom Antônio
Carlos Altieri, sdb. Desempenhou trabalhos pastorais durante o ano de 2011 na
paróquia Sagrado Coração de Jesus, em
Boiçucanga, e no ano de 2012 na paróquia Imaculada Conceição, em Ubatuba,
onde reside atualmente. Encerrou a
formação em Teologia na Faculdade
Dehoniana de Taubaté em 2012 e realizou
seu ano pastoral em 2013, enquanto a
diocese estava vacante. Com a acolhida
de Dom José Carlos Chacorowski, de todo
o clero, e contando com a infinita graça
de Deus revelada no carinho do povo
decide entregar-se totalmente aos braços
da Igreja para servi-la na alegria onde ela
necessitar pelo ministério ordenado.
Sua ordenação diaconal será na Catedral Divino espírito Santo, no próximo
dia 21 de fevereiro, às 19h30.
Para este momento tão especial, Vladi-

mir escolheu um tema que tirou do Livro
dos Atos dos Apóstolos 4,29: “ Concede
a teus servos que anunciem com ousadia
tua palavra”.
Para justificar a escolha, Vladimir foi
firme: “acredito que em meio às dificuldades enfrentadas na nova evangelização
a ousadia é uma característica que precisa
estar acima da vontade e da necessidade
da pregação, pois, a coragem nutre a certeza de que em momentos de apavoramento e de medo o Senhor estará ao meu
lado e através de seu Nome conseguirei
caminhar levando sempre com convicção a boa nova aos mais necessitados
e excluídos. Assim me sinto chamado a
pregar e servir na ousadia. A coragem
quebra qualquer intimidação que possa
a vir prejudicar o anúncio daquilo que
foi pregado pelo Cristo e que a mim está
sendo confiado pelo Ministério da Igreja!
A coragem e a oração do povo serão os
combustíveis necessários para uma frutífera vida missionária.”
De Praia em Praia
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Paz, sim. Violência, não.

Vivemos numa sociedade onde fazer
parte dos primeiros lugares é muito incentivado: tirar a melhor nota, chegar em
primeiro lugar, ser melhor que o outro...
infelizmente, isso tem norteado muito
nossa educação, nossas ações.
Mas, quando o nosso “primeiro lugar”
é ser reconhecido como a cidade mais
violenta do Estado de São Paulo pela terceira vez ,isso não é um bom sinal. Estou
certo de que, não é esta a posição que
gostaríamos de ocupar e aí, parece que
tudo cai por terra. Com toda certeza, não
estamos fazendo bem nossa lição de casa.
Passado o impacto violento desta
notícia, precisamos nos perguntar como
cidadãos e cristãos qual tem sido nosso
pape, nossa responsabilidade em tudo
isso? Continuaremos adormecidos, pacatos em nossa zona de conforto e bem
estar, assistindo como telespectadores a
violência nossa de cada dia.
Somos discípulos e missionários de
um Mestre que foi chamado de Príncipe

da Paz , em Efésios 2,14 foi apresentado
que Ele é a nossa Paz, Ele mesmo se apresentou dizendo que “veio para que todos
tenham vida” (Jo 10,10). Como nós seremos continuadores desta missão iniciado
por Jesus Cristo?.
O Documento de Aparecida vai dizer
que a alegria do discípulo é antídoto frente a um mundo atemorizado pelo futuro
e oprimido pela violência . Uma alegria
que deve se traduzir em disposição em
construir uma Cultura de Paz.
Reconhecemos que as causas da
violência são múltiplas : “a idolatria do
dinheiro, o avanço de uma ideologia do
individualismo e utilitarista, a falta de
respeito pela dignidade de cada pessoa,
a deteriorização do tecido social, a corrupção das forças da ordem e a falta de
políticas públicas de equidade social” (DA
78) nos disseram os bispos na Conferência
de Aparecida.
O Papa Francisco já nos apontou uma
seta nesta caminhada dizendo na Mensa-

gem para o dia Mundial da Paz 2014 que a
“Fraternidade é o fundamento e o caminho
para Paz”.
Por isso, proponho numa grande corrente de fraternidade, unindo católicos, os
vários seguimentos religiosos, movimentos
sociais, partidos políticos, associações de
bairro, poder público, numa grande sinergia, refletir sobre esta realidade que deve
inquietar a todos e assim encontrar saídas
concretas no combate a violência. “O tempo não para”, “quem sabe faz a hora, não
espera acontecer”. Os índices nos assustam
, mas a mudança passa pelas nossas mãos.

Precisamos fazer alguma coisa.
Podemos contar com você?

Pe. Alessandro Henrique Coelho
Pároco Catedral Divino Espírito Santo.

Seminaristas se preparam para
o retorno das atividades.
Com um retiro espiritual, seminaristas e propedêuticos se reuniram em na
Casa Kolbe, em Caçapava, tendo como
pregador Dom Antônio Afonso de Miranda, SDN, bispo emérito de Taubaté.
Na alegria, os vocacionados voltam às atividades no dia 11 de Março, com Missa no
Seminário Beato José de Anchieta, presidida
pelo bispo Dom José Carlos.

Temos a alegria de convidá-los para as comemorações dos 5 anos de
instalação de nossa Paróquia. Missa solene dia 15 de fevereiro,
19h30 com Dom José Carlos Chacorowski.
Muito já fizemos. Ainda há muito por fazer. Venha comemorar conosco!
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Notícias Paroquiais

Paróquia Santa Teresinha

10 anos de história

comemorativa. Para isso, a comunidade se
preparara para o Tríduo que se realizará
nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, com Adoração ao Santíssimo às 18hs, seguindo-se
a Santa Missa.
Durante o Tríduo será contada a
história das comunidades, pastorais e
movimentos, conteúdo que ficará disponível no blog.http://parsantaterezinha.
blogspot.com.br/.
A Missa festiva será celebrada no dia
16 de fevereiro, domingo, às 19h30, sen-

do presidida pelo bispo Dom José Carlos
Chacorowski.

Paróquia se despede do Pe. Beto

nar na cidade de Ubatuba.
“Queremos agradecê-lo, pela coragem com que assumiu seu trabalho em
nossa paróquia, sem deixar de lado sua
simplicidade. Falou a todos sem temor,
sem demagogia, com a mesma autoridade
e sabedoria de quem veio em nome do
Senhor para combater o bom combate.
Agradecemos, sobretudo a Deus, por
tê-lo escolhido para ser nosso vigário,
um servo ousado, otimista, que luta,
que rompe barreiras, que faz da fé o
seu escudo e que abraça sua missão e
a faz com garra. Seu trabalho é digno
de nosso agradecimento e admiração”.
Assim agradeceu e se despediu a comunidade.

A paróquia santa Teresinha completa
este ano, 10 anos de sua criação. Com
matriz no bairro Martim de Sá, conta com
quatro comunidades – São Pedro (Ipiranga), Nossa Senhora de Fátima (Canta
Galo), Nossa Senhora do Cenáculo (Casa
Branca) e São Bendito (Olaria). Na missão
de evangelizar e pastorear, está o Pe.
Stanislaw Ciurckt, pároco, que com toda
a comunidade quer celebrar esta data

Toda a comunidade paroquial se reuniu
em torno da Eucaristia e da Palavra de

Deus na Missa de despedida do Pe.Carlos
Alberto Silva, carinhosamente chamado
por todos Pe.Beto, que segue sua caminhada como formador no Propedêutico
São Domingos Sávio, que passa a funcio-

Paróquia Santa Teresinha - Praça Padre Porfírio de Deus Filho, 10Martim de Sá – Caraguatatuba
Informações sobre horários de Missa e atendimento - (12) 3881-1882
www.diocesecaraguatatuba.com.br/santa-terezinha
Paróquia Nossa Senhora D`ajuda

Fé e tradição marcam Dia da Padroeira de Ilhabela
O Dia de Nossa Senhora D’Ajuda e
Bom Sucesso, padroeira de Ilhabela, foi
comemorado com grande demonstração de fé, com carreta, missa festiva e
procissão. As festividades da padroeira
da matriz e da cidade atraíram centenas
de fiéis para a programação que envolveu todas as comunidades começando
com a Novena e terminou no dia 2 de
fevereiro. Depois da carreata, a Missa
Festiva presidida pelo pároco Pe Daniel de Santo Inácio. Destaque para o

envolvimento e a grande participação
dos jovens neste ano. Em seguida, o
andor de Nossa Senhora D’Ajuda e Bom

Sucesso foi levado em procissão pelas
ruas da Vila, como acontece a mais de
200 anos, emocionando as pessoas.
Nas ruas, moradores e turistas acompanharam a procissão, que contou com
a presença do prefeito Toninho Colucci
(PPS) e diversas outras autoridades.
Com o apoio da Prefeitura Municipal, a
comunidade ainda realiza a tradicional
quermesse sempre às 20h e diversos
shows musicais entre eles no dia 7 de
fevereiro, a Família Lima.

Paróquia Nossa Senhora D`Ajuda - Praça Prof. Alfredo Oliani, 53 – Centro – Ilhabela
Informações sobre horários de Missas e atendimento (12) 3896-1227
www.diocesecaraguatatuba.com.br/nossa-senhora-da-ajuda/
De Praia em Praia

11

Notícias Paroquiais

Paróquia São Sebastião

Festa de São Sebastião
reuniu milhares de pessoas

Primeiro a abertura da festa com a elevação do mastro. A
novidade ficou por conta da 1ª corrida pedestre de São Sebastião. Depois, o novenário que sob os olhos e orientação
do pároco, Pe. Sérgio Lúcio,ofereceu a oportunidade para
que milhares de pessoas fizessem seu encontro pessoal com
Deus e experimentasse as bênçãos do padroeiro. No último
dia, Procissão e Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom
José Carlos Chacorowski, televisionada pela TV Século 21. A
missa contou com a presença de diversos padres da Diocese
e convidados, e foi acompanhada por autoridades da cidade.
Na Praça de Eventos, a Barraca da Paróquia São Sebastião trabalhou incansavelmente para arrecadar fundos que serão aplicados
nas diversas ações pastorais e sociais.

A festividade foi marcada na noite de segunda-feira (20), por
dois momentos pós Missa. O primeiro, o sorteio de um carro 0 km
que saiu para dois sebastianenses. Edson Luís de Souza Matos, da
Topolândia, na região central da cidade, e Marilda Fernandes de
Oliveira Matos, de Toque-toque Pequeno, na Costa Sul, foram os
dois felizardos. Depois, milhares de pessoas que acompanharam
o show com o cantor Dunga, da Canção Nova, encerrando assim
com chave de ouro a festa da cidade e do padroeiro da matriz.

Iniciação Cristã
EU E A FÉ QUE PROFESSO
Deus existe mesmo?!

Nos dias de hoje a questão sobre a
existência de Deus ainda é muito comum
nos ambientes que frequentamos, nas
conversas entre colegas nos intervalos da escola, nas rodas de
amigos, no bate-papo delongado das donas de casa em seus
casuais entre outras ocasiões.
Mas por que é um tema tão interessante? Tantos responderiam que se trata de uma conversa polêmica, e tudo o que é
polêmico é interessante. Mas não seria o mistério, o que realmente atrai as atenções? Não seria estranho se o real motivo
que faz com que as pessoas gostem de falar da existência de
Deus fosse, na verdade, o desejo profundo que cada um tem
de conhecer melhor o Criador.
Existe um modo de pensar a vida chamado “ateísmo”. Este
afirma que Deus não existe. E aqueles que de fato são ateus
possuem seus argumentos para defender seu ponto de vista.
Mas como assim “Deus não existe”? Se ele não existe, então não
preciso afirmar “que não existe”. O fato de tentar afirmar que
não existe é quase uma afirmação da sua existência. Fato é que
como cristãos não podemos deixar de afirmar com convicção
nossa fé na existência de Deus. Essa verdade é sem dúvida a
primeira e mais importante da nossa vida.
Que Deus existe é uma verdade, e isso nós podemos constatar
pela realidade que nos circunda. Impossível olhar para o universo
e sua beleza e não pensar no Ser que os pensou e os criou. O
Catecismo da Igreja Católica diz no número 34: “O mundo e o
homem atestam que não têm em si mesmo nem seu princípio
primeiro nem seu fim último, mas que participam do Ser em si,
que é sem origem e sem fim. Assim por estas diversas ‘vias’, o
homem pode aceder ao conhecimento da existência de uma
realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, ‘e que
todos chamam Deus’”. Quando vemos a beleza que existe no
mundo, em primeiro lugar não podemos ficar indiferentes, pois
a beleza sempre atrai nossa atenção. Em segundo lugar, somos
como que levados a procurar alguém para ganhar o crédito por
essa beleza. E para nós, essa pessoa só pode ser Deus.
Pe. Everton Vicente Barros
Comunidade Católica Palavra Viva

Você conhece a Comunidade Católica Palavra Viva?

Paróquia São Sebastião- Praça Major João Fernandes,
22 centro – São Sebastião
Informações sobre horários de Missas e atendimento
(12) 3892.1110
Radio Web São Sebastião - www.radiosaosebastiao.com.br/
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* Encontro para Jovens: 23 de fevereiro de 2014. Tema: Técnicas
de Evangelização. São José dos Campos - SP
* Retiro de Carnaval: 01 a 04 de março de 2014. Em Curvelo - MG
* Semana Missionária: 16 a 23 de março de 2014. Paróquia
Exaltação da Santa Cruz, Ubatuba-SP
* Semana Missionária: 16 a 23 de março de 2014. Paróquia São
Sebastião. São Sebastião - SP.
* Encontro para Jovens: 30 de março de 2014. Caraguatatuba-SP
* A partir de 27 de março de 2014 - “Momento Ágape” na Catedral Espírito Santo. Caraguatatuba - SP. Todas as quintas- feiras
após a missa. Venha participar conosco.
* Todas as 3ª feiras, no Programa Na Sintonia do Amor –
Quadro Recomeçar.

Notícias Paroquiais

Paróquia Nossa Senhora da Visitação

“Tudo aquilo que se compartilha,se multiplica”
Papa Francisco

Inspirados pelas palavras do Papa Francisco, a comunidade paroquial agradece ao
casal Sr.Gilberto Rezende e Sra.Neide B.Rezende, moradores na cidade de Santo André-SP, pela doação de uma moto para a Paróquia. Pe. Ronaldo Calisto, pároco, e Nanci
Cappelli,representante do Caep – Conselho Administrativo e Econômico foram até lá para
receber o presente. Peçamos à Deus que retribua ao casal com muitas bênçãos.

Paróquia Nossa Senhora da Visitação Rua Pesc. Manoel Marcondes Sodré, 75, Massaguaçu, Caraguatatuba – SP
Informações sobre horários de Missas e atendimento (12) 3884.5907
Paróquia São José

Semana Missionária

A paróquia vivenciou entre os
dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro, momento muito significativo
para o amadurecimento da fé. O
Cerco de Jericó missionário, com
a presença da Comunidade Católica Palavra Viva com quatorze
missionárias vindas de Curvelo,
MG; de Lorena, São José dos
Campos, Cruzeiro que se juntaram, às de Caraguatatuba, mo-

tivaram o trabalho missionário.
O trabalho de evangelização
foi feito por meio de visitas às casas das famílias, com atenção especial aos enfermos, na região do
bairro Morro do Algodão e também das comunidades. Durante
toda a semana houve adoração
ao Santíssimo que permaneceu
exposto desde às 06h às 00h.
Cada pastoral e comunidade teve
a oportunidade de se revezar
para os momentos de louvor.
Pe. Moises do Nascimento, pároco, falou com alegria sobre a
integração dos fiéis: “Tivemos
também evangelização com os
casais, com os jovens e com as

crianças, no salão da Matriz e
na creche do Morro do algodão. Todos os dias, celebramos
missas festivas e procissão com
o Santíssimo Sacramento. Foi
uma semana intensa, onde
com muito louvor, oração e
troca de experiência, tivemos a
oportunidade de fortalecer nossa
fé e o espírito missionário.”, disse

ele. A comunidade faz questão
de agradecer a presença do Pe.
Luis Ernesto, da paróquia Santo
Antonio, a presença dos jovens
de outras paróquias e as 08 equipes de cozinha se revezaram nos
trabalhos.
Juntamente com a comunidade
Palavra Viva a paróquia esta elaborando um projeto de pós – missão.

Começam os preparativosda 25ª Festa do padroeiro.

Durante o mês de fevereiro, como preparação da festa do padroeiro, haverá a peregrinação da
imagem de São José pelas casas de diversas famílias. As comunidades também acolherão a imagem
do padroeiro que foi enviada no dia 2 e retornará à matriz no dia 02 de março.
Paróquia São Jose Rua Santa Marta,30 - Morro do Algodão, Caraguatatuba
Informações sobre horários de Missa e atendimento (12) 3888.4040 / 8170-5757
www.diocesecaraguatatuba.com.be/sao-jose
Paróquia São José

Festa do padroeiro
A paróquia se prepara para a festa do padroeiro que começa no dia 10 de março, com a Novena. Este ano, o tema escolhido para a reflexão nas celebrações é “Com São José, vivemos a alegria de sermos discípulos missionários!” No dia 19, a Missa solene reúne os fiéis na igreja matriz.
A festa social também já movimenta a comunidade. Ela acontece nos dias 19 a 23 de Março com a tradicional
Quermesse, Musica e sorteio de prêmios entre eles uma moto 0 km no dia 22.
Paróquia São Jose - Rua Jose Pacini, 383 – Topolandia – São Sebastião
Informações sobre Horários de Missa e atendimento (12) 3892.2230
www.diocesecaraguatatuba.com.br/sao-jose-sao-sebastiao/
De Praia em Praia
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Paróquia Catedral Divino Espirito Santo

Vem aí mais um Encontro das Irmandades que celebram o Divino.
Já estão se reunindo os organizadores
desta festa que já se torna tradicional
na região – Litoral Norte, tendo como
sede a Catedral Divino Espírito Santo. O
encontro, acontece sempre antes das
festividades do Divino, justamente
porque em cada cidade participante
do evento, há uma programação local.
Este ano, mais uma vez com o apoio do

Instituto Abaçaí, da Fundação Cultural
de Caraguatatuba, o Simpósio acontecerá nos dias 31/03 a 6/4 com o tema:
Nossa Casa é Sagrada e a participação
de de diversas cidades da região.
O evento, neste ano em que a Catedral
comemora seus 15 anos, quer ser uma
grande preparação para a festa do padroeiro, no mês de maio.

Show em prol da colocação do piso da Catedral
Esta foi mais uma iniciativa que contou com o apoio da toda a comunidade. O
show do Pe. André Ouriques e banda apresentou as músicas do seu 4º CD.
Paróquia Catedral Divino Espírito Santo - Av Amazonas, 1665
Indaiá, Caraguatatuba
Informação sobre horários de Missa e atendimento (12) 3887.2982
catedraldodivino.blogspot.com
Paróquia Nossa Senhora das Graças

Todo dia 8 de cada mês...
Todos os meses a Paróquia Nossa Senhora
das Graças se reúne para o terço e procissão
luminosa até o alto do Morro, no Sertão da
Quina. Centenas de pessoas participam da
Santa Missa, no local onde conta a história,
Nossa Senhora teria aparecido a 3 meninas
no ano de 1915. As meninas, Iria Rosa,
Benedita Januária e Joana Felix dos Santos
“tiveram a visão de uma mulher, precedida
de uma forte luminosidade. Elas diziam
que era uma mulher muito bonita, “do
tamanho da mamãe”. A bela senhora, teria
pedido que naquele local fosse erguida uma
cruz, e mais abaixo, construída uma igreja
(hoje a Capela Nossa Senhora das Graças).
Outras aparições aconteceram, o ocorrido

começou a se espalhar pela redondeza e
grandes procissões começaram a acompanhar as meninas. Em 1916 a capela começou
a ser construída. Entre os anos de 1921 e
1924, a meninas passaram por várias provações, mas nunca negaram os fatos ocorridos.
O tempo passou, em 1975 a comunidade religiosa que cresceu naquele lugar
ajudou a construir a Casa Emaús, que
por muitos anos serviu de cada para retiros. Hoje, apenas o espaço onde são
celebradas as Missas do cada dia 8.
Assim, com a mesma força e fé, a comunidade
resgatou a partir de 2008 esta linda história da
Igreja local e que agora se reúne a cada mês
para o terço e o encontro ao redor do altar.

Paróquia Nossa Senhora das Graças Matriz Cristo Rei
Praça Pio XII n° 101 - Maranduba – Ubatuba- SP Informações sobre horários das Missas e atendimento (12) 3849.8532
e-mail par.nsdasgracas@diocesecaraguatatuba.com.br

De Praia em Praia

14

Notícias Paroquiais
Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Barra do Una
Reforma
Estamos entrando na conclusão da reforma da capela
de Nossa Senhora do Carmo na
Comunidade de Barra do Una,
onde estão sendo trocados o
telhado e o piso. Está é mais
uma conquista da comunidade
para melhoria do templo do
Senhor.
Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Av. Walkir Vergani,
223Boiçucanga – São Sebastião
Informações sobre horários de Missa e atendimento (12) 3865.2293
www.diocesecaraguatatuba.com.br/sagrado-coracao-de-jesus/

Paróquia São João Batista

Paróquia Santo Antonio

PARÓQUIA RECEBE GRANDE
NÚMERO DE FIÉIS
VERANISTAS NA TEMPORADA
A comunidade da Igreja Matriz de nossa cidade, Paróquia
Santo Antônio, acolheu nessa
temporada, grande número
de fiéis vindos de diversas cidades e Estados do nosso país.
Recebeu, inclusive, a visita do
jovem colombiano Santiago
que fora acolhido pela Paróquia na Jornada Mundial da
Juventude.

Mesmo de férias, os turistas
demonstraram que a fé precisa
ser vivida em todos os lugares
e que é possível pratica-la em
qualquer comunidade!
Os membros da Paróquia
Santo Antônio sempre ficam
muito felizes em compartilhar culturas e experiências
comunitárias com esses fiéis
visitantes... e visitantes fiéis!

Arte sacra

MISSA DA MISERICÓRDIA
O novo presbitério da matriz São João Batista, no bairro do Poiares começa a ganhar forma. Com o apoio e recursos da comunidade,
o artista plástico Romolo Picole Ronchetti começou seu trabalho
neste mês de fevereiro. De família capixaba religiosa, foi preciso ingressar no seminário para reconhecer sua grande vocação no serviço
à Igreja Católica! Romolo Picoli Ronchetti já fez outra lindo trabalho,
na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Boiçucanga. Saiba mais
sobre ele e seu trabalho visitado www.arqsagrado.blogspot.com .
Em breve, a apresentação final à comunidade.
Paróquia São João Batista – Rua Epitácio Pessoa,
240 – Poiares – Caraguatatuba
Informações sobre horários de Missas e atendimento
(12) 3887.4084
http://www.diocesecaraguatatuba.com.br/
sao-joao-batista/

Convidamos toda a comunidade a participar da Missa
da Misericórdia, que acontece
toda primeira quinta-feira de
cada mês, às 19h30. Venha
participar conosco desse momento de louvor e adoração
na presença do Jesus Eucarístico!
Paróquia Santo Antonio - Praça Candido Motta,
s/n – centro – Caraguatatuba
Informações sobre horários de Missas e atendimento:
(12) 3882.1611
www.matrizsantoantonio.com.br
www.diocesecaraguatatuba.com.br/santo-antonio/
(12) 3887-2730
3887-1072
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Formação

Comunicraoção
e encont
No dia 4 de dezembro de 2013, comemoramos o cinquentenário dos dois primeiros documentos do Concílio Vaticano
II. Um deles, o “Inter Mirifica”, abriu o
aprofundamento de um tema que seria
crucial nos anos seguintes, que é sobre a
Comunicação. Em um momento inspirado, em pequeno documento que abriu as
portas para outros mais profundos e importantes, os padres conciliares, movidos
pela ação do Espírito Santo, colocaram a
Igreja num dinamismo importantíssimo.
Nesse documento se criou o “Dia Mundial
das Comunicações Sociais”, e já estamos
vivendo a sua 48ª edição. O Papa escolhe
o tema anual e emite uma mensagem à
Igreja e ao mundo para nortear a reflexão.
Essa mensagem, neste ano, foi tornada
pública à véspera do Dia do Jornalista
Católico, que é o dia de São Francisco de

mensagem recordando a velocidade do
desenvolvimento tecnológico e progresso
científicos, que tem evoluído de tal forma
a tornar o mundo como que num planeta
na palma de nossas mãos. Tudo parece
estar muito perto e acessível demais,
atendendo aparentemente a [quase] todos, conforme as demandas econômicas
de cada camada social. (...)Mas o Papa
vai mais além. Tudo o que vem em avalanche no mercado físico ou virtual a cada
segundo está colaborando no verdadeiro
encontro interpessoal? É uma boa provocação. Nota-se que a internet é “algo
verdadeiramente bom, um dom de Deus”,
afirma o Papa, lembrando que é “importante a presença da Igreja no mundo da
comunicação para dialogar com o homem
de hoje e levá-lo ao encontro com Cristo:
uma igreja companheira de estrada sabe

Salles, 24 de janeiro de cada ano. Neste
ano o tema é: “Comunicação a serviço
de uma autêntica cultura do encontro”
que será celebrado no dia 01 de junho
de 2014, data em que se celebra o Dia
Mundial das Comunicações Sociais, Dia
Nacional da Imprensa, Início da Semana
de Orações pela Unidade Cristã, dentro
da novena em preparação a Pentecostes,
no dia da Festa da Ascensão do Senhor.
O Santo Padre Francisco inicia a

pôr-se a caminho com todos”.
A rapidez das mudanças de tecnologias
cada vez mais exige atualizações. E o ser
humano? E o próximo? E o outro? Quanto
tempo dura minha relação com as pessoas? As redes sociais estão aí para congregar a todos como que numa única nação
global. Com essas tecnologias estamos
conectados 24 horas, basta ligar nosso
computador ou puxar o smartphone do
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bolso e veremos um universo que não dorme. Uma verdadeira aldeia global compartilhando informações em tempo real, sem
limites geográficos. Porém, podemos até
estar bem informados (...)mas será que
sabemos o que está acontecendo com o
nosso próximo? É aí que mora o “vírus”
do isolamento, que impede uma pessoa
de encontrar-se com a outra, de viver profundamente a maravilha da experiência
do encontro presencial com o outro.(...)
Assim como as máquinas são infectadas
pelos vírus destruindo programas e conteúdos, assim o ser humano é infectado pelo
isolamento. (...) “é preciso saber-se inserir
no diálogo com os homens e mulheres de
hoje para compreender os seus anseios,
dúvidas, esperanças, e oferecer-lhes o
Evangelho” “Como pode a comunicação
estar ao serviço de uma autêntica cultura
do encontro?” pergunta o Santo Padre. “O
que significa encontrar uma pessoa? É a
famosa pergunta do “quem é meu próximo”? E para isso a mensagem propõe que
a “rede digital pode ser um lugar rico de
humanidade: não uma rede de fios, mas
de pessoas humanas”.
A internet é um novo púlpito, os meios
de comunicação de massa são também os
novos templos, o mundo inteiro é uma
só paróquia? A Igreja, no contexto da
comunicação, precisa levar calor, inflamar o coração. O “testemunho cristão se
faz com a vontade de se doar aos outros
através da disponibilidade para se deixar
envolver, pacientemente e com respeito,
nas suas questões e nas suas dúvidas, no
caminho da busca da verdade e do sentido
da existência humana”.
Diante de um mundo fragmentado e
cada vez mais dependente da comunicação, a Igreja quer colaborar para que a
“cultura do encontro” entre pessoas construa um mundo mais fraterno e humano.
Um profundo apelo do Santo Padre para
os nossos tempos!
† Orani João Tempesta, O. Cist.
Arcebispo Metropolitano
de São Sebastião
do Rio de Janeiro, RJ

