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Nos caminhos de Francisco Nas redes

Em 2020, a Igreja viverá um Mês Mis-
sionário diferente diante da pandemia 
de Covid-19. Como a principal orientação 
preventiva à doença é o distanciamento 
social, é preciso ir além da imagem da 
missão como encontro físico e próximo 
entre missionário e povo. As páginas desta 
edição podem ajudar a refletir sobre o cha-
mado missionário em meio à pandemia.

Por ocasião do dia 12 de outubro, refle-
timos sobre o chamado missionário das 
crianças. Por isso, essa edição traz locais de 
protagonismo desses pequeninos, como 
a Infância e Adolescência Missionária e a 
Pastoral de Coroinhas.

Outro eixo de missão sempre presente 
em nossas páginas, a caridade é destacada 
com uma nova campanha da Ação Social 
Arquidiocesana para ajudar o Centro de 
Integração Santa Dulce dos Pobres, que vai 
até o Dia Mundial dos Pobres, no dia 15 de 
novembro.

Enfim, mesmo com os desafios ainda 
presentes, a pandemia não pode nos parar. 
Que não nos esqueçamos do impulso mis-
sionário ao qual somos chamados, seja em 
nossa família, seja pelas redes sociais, seja 
com palavras, seja com o nosso testemu-
nho.
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“Ajude-nos a fazer da correção 
fraterna um hábito saudável, 

para que nas nossas comunidades 
possam sempre ser estabelecidas 

novas relações fraternas, 
baseadas no perdão recíproco”. 

Ângelus – 6 de setembro de 2020

“A revelação do amor de Deus por nós parece uma loucura. 
Cada vez que olhamos para o Crucifixo, encontramos esse 

amor. O Crucifixo é o grande livro do amor de Deus”.
Exaltação da Cruz – 14 de setembro de 2020

“O caminho da reconciliação requer 
paciência e confiança. Não se obtém 

a paz se não a almejarmos”.

Via Twitter- 21 de setembro de 2020

“Prossigamos, espiritualmente 
unidos, o caminho de preparação 
encontrando na Eucaristia a fonte 

da vida e da missão da Igreja”.

Oração Mariana - 20 de setembro de 2020

Diagramação: Fabíola Goulart e Giovanna Dutra Meyer

Arte da capa: Fabíola Goulart com fotos de crianças de vá-
rias paróquias da Arquidiocese de Florianópolis (algumas 
tiradas antes da pandemia)

Coord. Publicidade:  Pe. Tarcísio Pedro Vieira e Erlon Costa 

Edição especial: distribuição somente online 

O Jornal da Arquidiocese é uma publicação mensal.

O mês de outubro é, tradicional-
mente, dedicado às missões. Todo 
cristão é convidado a renovar o seu 
compromisso de contribuir com o tra-
balho missionário da Igreja. Nunca 
é demais recordar os padroeiros das 
missões. Santa Teresinha tinha o 
desejo de anunciar o Evangelhos nas 
cinco partes do mundo. Oferecia suas 
orações e sofrimentos pela obra dos 
missionários. E queria continuar o 
mesmo depois da morte. O mesmo 
espírito levou São Francisco Xavier a 
evangelizar os povos do oriente.

Nunca é demais lembrar que o es-
pírito missionário se inspira naquele 
plano divino que trouxe Jesus ao 
mundo para salvar a humanidade. 
A razão de ser da Igreja consiste em 
prosseguir a obra reconciliadora 
de Cristo. Assim, a missão de Cristo 
é a missão do cristão. E muitas ini-
ciativas foram desenvolvidas pela 
Igreja para tornar Cristo, conhecido e 
amado. São Paulo repetia: “ai de mim 
se não evangelizar”. Se este é o grande 
desejo de Deus, para o cristão se torna 
um compromisso. E Deus quer se fazer 
conhecer através da vida do cristão.

Ao longo dos séculos foram se de-
senvolvendo iniciativas missionárias 
que se tornaram parte da própria vita-
lidade da Igreja. Vamos recordar algu-
mas, dos últimos séculos. Em meados 
do século XIX, Paulina Jaricot, uma 
leiga que vivia em Lyon, constituiu 
uma associação onde cada membro 
devia rezar diariamente pelas mis-
sões e dar uma contribuição semanal 
para sustentar os missionários. O que 
era recolhido era enviado para os mis-
sionários no mundo todo. Logo esta 
iniciativa se espalhou para fora da 
França. Em 1922, o Papa Pio XI criou a 
Pontifícia Obra para a Propagação da 
Fé que permanece até hoje.

Carlos de Forbin Janson (1785- 1844) 
tinha um grande desejo de traba-
lhar na missão. Acabou tornando-se 
bispo e nunca chegou às terras de 
missão. Mas sempre procurou ser 
um apoio aos missionários. Ao ouvir 
relatos de crianças que eram aban-
donadas e mortas na China, teve a 
ideia de motivar as crianças a rezar 
por estas crianças e convidou-as a 
doarem uma pequena moeda que 
seria enviada para desenvolver obras 

em favor das crianças. Houve uma 
adesão muito grande. Surgiu assim a 
Santa Infância que nos nossos dias se 
tornou a Infância Missionária.

Outra grande dificuldade nas 
missões era a formação dos padres 
na própria missão. Atendendo aos 
pedidos do bispo de Nagasaki, Joana 
Bigard (1859- 1934) conseguiu mobi-
lizar a sua comunidade a colaborar 
com este bispo. A iniciativa foi copia-
da em outras partes do mundo. Sur-
giu assim a Obra São Pedro, acolhida 
pela Propaganda Fide.  Visa sustentar 
a formação dos futuros padres na 
missão.

No início do século XX houve um 
intenso movimento missionário. Os 
bispos da Europa incentivaram o 
movimento missionário pelo mundo. 
Na Itália os bispos fizeram um esforço 
para que os seminaristas que desejas-
sem pudessem partir para a missão. 
Surgiu assim o PIME (Pontifício Ins-
tituto para as Missões Exteriores, que 
distribuiu missionários em muitos 
lugares do mundo. Somos convidados 
a fazer parte deste esforço missioná-
rio, que é a missão do próprio Cristo.

Iniciativas missionárias
D O M  W I L S ON  T A DE U  J ÖNC K ,  S C J

ASA lança edital do Prêmio Dom 
Afonso Niehues 2020

instagram.com/arquifloripa

Transmissão do Jubileu de Prata 
Sacerdotal do Pe. Tarcísio Vieira 

youtube.com/arquidiocesedeflorianopolis

Vídeo do Papa 
Setembro de 2020

twit ter.com/arquifloripa

Última transmissão da Missa 
dominical com Dom Wilson

facebook.com/arquifloripa

Editorial

“O cuidado é uma regra de ouro 
da nossa condição humana e traz 

consigo saúde e esperança. Cuidar de 
quem está doente, de quem precisa, 

de quem é deixado de lado. Esta é 
uma riqueza humana e cristã”.

Audiência Geral - 16 de setembro de 2020

Mês Missionário 
durante a pandemia
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Padres da Arquidiocese 
participam de retiro online

Retalhos do Cotidiano
P R OF E S S OR  C A R L O S  M A R T E N DA L

Deixar
Deixemos o Amor nos amar, o irmão nos corrigir, o cansaço nos exigir, o serviço nos 
chamar. O Céu é logo ali!

Espinhos
Os mesmos espinhos que ferem também permitem que contemplemos a beleza da flor 
e aspiremos seu bom perfume. Tudo tem seu valor, “todas as coisas concorrem para o 
bem dos que amam a Deus” (Rm 8,28).

Passos
O cachorro mancava de duas patas, mas mesmo assim acompanhava o passo ligeiro 
de sua dona. Envergonhei-me: tendo duas pernas sadias, não estou conseguindo 
seguir os passos exigentes do meu Senhor...

Dar-se
O pessegueiro não produz frutos para si, mas para os outros; a roseira não oferece 
flores para si, mas para mim e para ti!

Campanha
Há ausências que nos acompanham e presenças que não se veem. 

Amor
“O amor não cansa nem se cansa” mas, quando retribuído, descansa!

Saudade
A saudade é um estar com, estando sem! 

Nos dias 24 e 25 de setembro, os pres-
bíteros da Arquidiocese de Florianópo-
lis participaram de seu retiro anual. 
Por causa da pandemia, o Conselho 
Presbiteral da Arquidiocese decidiu 
que o retiro fosse realizado de forma 
totalmente online. O tema do retiro 
deste ano foi “O Dom da Vocação Pres-
biteral”, em que os padres refletiram 
as diretrizes para a formação dos 
presbíteros. Um grupo de padres, sob 
a coordenação de Dom Wilson, dirigiu 
aos presbíteros seis reflexões. Mais a 
introdução e o encerramento ficou por 
conta do Arcebispo.

O retiro é um forte momento da 
graça na vida do presbítero e tem 
como objetivo aprofundar a fé e a es-
piritualidade contemplando o Bom 
Pastor. Anualmente os Padres devem 
fazer um retiro espiritual a exemplo 
do convite que Jesus fez aos apóstolos:  
“Vinde à parte, para algum lugar de-
serto e descansai um pouco” (Mc 6,31). 
O retiro é este lugar à parte em que os 
presbíteros são chamados a estar com 
o Mestre. É um momento importante 
de comunhão e unidade de todo o 
presbitério da arquidiocese. 

No dia 11 de setembro, a Arquidio-
cese de Florianópolis emitiu um novo 
decreto atualizando os pontos do de-
creto de 17 de março (Prot. Nº099/20 
L.23) sobre a celebração litúrgica dos 
sacramentos durante o período de 
pandemia de Covid-19. 

As celebrações de Batismo, Matri-
mônio, Primeira Comunhão e Crisma 
foram liberadas, mas devem seguir as 
orientações do novo decreto e estar 
de acordo às determinações das au-
toridades responsáveis pela saúde 
pública locais. “Onde for permitida a 
Celebração Litúrgica dos sacramentos 
de forma presencial, que sejam obser-
vadas as normas quanto à capacidade 
máxima de lotação das igrejas, man-

tenha-se uma distância prudente uns 
dos outros, observe-se as normas de 
higiene (álcool em gel), o uso de más-
cara, e, onde for exigida, a aferição 
da temperatura corporal”, destaca o 
documento.

O documento também faz lembran-
ça aos que trabalham para amenizar 
as dores dos que padecem por causa 
da pandemia e pede a intercessão 
de Santa Catarina de Alexandria, pa-
droeira do Estado e da Arquidiocese, 
pelos falecidos, por aqueles que so-
frem e seus familiares.

O decreto (Prot. Nº 177/20 L.23) está 
disponível no site da Arquidiocese 
de Florianópolis e pode ser acessado 
aqui.

Sacramentos voltam a ser 
celebrados na Arquidiocese

Imagem: Renato Guerreiro/Fotografia Religiosa

Aceitando o desafio de 
estarem unidos, mesmo 

em meio à pandemia, 
100 padres da Arquidio-
cese utlizaram os meios 

digitais para participarem 
do seu retiro anual.
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Programa Amigos da Guiné-Bissau desenvolve 
projeto de educação na África

Amigos da Guiné-Bissau é um Programa Humanitá-
rio de Educação, integrante da Rede IVG do Instituto Pe. 
Vilson Groh, que atua na construção de oportunidades 
para o desenvolvimento do povo guineense, na África.

Com o 13º menor Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) do mundo, segundo dados da ONU, Guiné-Bis-
sau vive uma realidade de dificuldades e sua população 
sofre devido a problemas básicos de saúde, saneamento 
e infraestrutura. Visando ampliar as fronteiras da so-
lidariedade, os Amigos da Guiné-Bissau focam na edu-
cação como agente transformador para modificar a 
realidade deste país de grande vulnerabilidade social.

O Programa Humanitário de Educação entre Brasil e 
Guiné-Bissau atua em 3 plataformas de ações. Na plata-
forma de infraestrutura são construídas, ampliadas e 
reformadas as escolas e é realizada a compra de mobi-
liário para os espaços físicos. A plataforma de dia a dia 
permite a viabilidade do estudo através de diferentes 
ações como: o pagamento às escolas das mensalidades 
dos alunos, o que garante, inclusive, o salário em dia 
dos professores; a alimentação diária de estudantes e 
professores; a compra de materiais escolares; o desen-
volvimento de colônia de férias e as bolsas de estudo 
para jovens universitários. Já na plataforma de capa-
citação, são realizados treinamentos e capacitações de 

professores locais e intercâmbios internacionais com 
gestores.

O programa brasileiro existe há sete anos em Floria-
nópolis e atua em 9 escolas na região mais vulnerável 
da Guiné-Bissau, beneficiando milhares de pessoas 
somente no ano de 2019, sendo 1.498 atendimentos diá-
rios nos ambientes de aprendizado. Ao longo do progra-
ma, já foram construídas e mobiliadas salas de aulas, 
cantina e banheiros; disponibilizadas mais de 839.340 
refeições; distribuídos 7.598 kits de materiais escolares; 
entre muitas outras ações divididas nas plataformas 
de serviços. 

Dentre os frutos colhidos pelo projeto na plataforma 
de capacitação estão os excelentes resultados obtidos 
pelo Pe. Maio da Silva, que é o gestor guineense do 
programa e está no Brasil para aprimorar seu conhe-
cimento em gestão de programas e projetos. O Pe. Maio 
concluiu a graduação em Processos Gerenciais na 
Faculdade Senac, está cursando a Pós-Graduação em 
“Juventude, Religião e Cidadania” na Faculdade Católi-
ca de Santa Catarina e foi classificado em 1º lugar no 
processo seletivo para o Mestrado em Administração 
no Centro de Ciências da Administração e Socioeco-
nômicas (ESAG) da UDESC, uma das mais conceituadas 
universidades de Santa Catarina. 

Foto: Fabíola Goulart/ArquiFloripa

Coordenação de Catequese lança programa de rádio
Produzido e apresentado pela Coordenação 

Arquidiocesana de Catequese, o programa “Ce-
lebrar a fé em família” foi lançado no dia 19 de 
setembro e retransmitido nas ondas de rádio 
nos dias 26 e 27.

Segundo a coordenadora do Serviço de Ani-
mação Bíblico-Catequética da Arquidiocese, 
Irmã Marlene Bertoldi, a ideia surgiu por causa 
da pandemia. “Em todas as nossas paróquias, 
os catequistas estão se esforçando para que 
a chama da fé das famílias não se apague. O 
programa tem a finalidade de levar às famílias 
uma mensagem de amor e carinho durante as 
dificuldades deste tempo”, explica Irmã Marlene.

O primeiro programa teve a participação do 
arcebispo, Dom Wilson Tadeu Jönck: “Que este 
programa possa, de fato, proporcionar a todas 

as famílias e pessoas a alegria da descoberta da 
fé, a alegria da descoberta de Deus”.

O programa vai ao ar aos sábados e domingos 
nas seguintes rádios e horários: nas ondas das 
rádios Divino Oleiro AM1.110 de Florianópolis, 
todos os sábados, às 12h30, e domingo, às 14h; 
na Divino Oleiro FM 90.9 de Balneário Cambo-
riú, às 18h35 aos sábados e domingos; e na Con-
ceição FM 105.9 de Itajaí, às 18h35, aos sábados 
e domingos. Além de sintonizar pelo rádio, 
você também pode ouvir pelas redes sociais e 
aplicativos de cada emissora. “Agradecemos ao 
Pe. Sedemir de Melo pela disponibilidade de in-
serir na programação das rádios o programa.”, 
finaliza Irmã Marlene.

É possível também escutar no site da Arqui-
diocese de Florianópolis e no Spotify.

Imagens: Instituto Vilson Groh

Na foto, Irmã Marlene Bertoldi (ao centro) com Vanilda Maria Faustino dos Passos 
e o seminarista Ricardo José Inácio em um dos dias de gravação do programa.
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Este é o tema da mensagem 
do Papa Francisco para o IV 
Dia Mundial de Pobre, que será 
realizado em todas as paró-
quias no dia 15 de novembro 
de 2020.

Na mensagem, o Papa Fran-
cisco destaca que manter o 
olhar voltado para o pobre 
é difícil, mas tão necessário 
para imprimir a justa direção 
à nossa vida pessoal e social. 
O encontro com uma pessoa 
em condições de pobreza não 
cessa de nos provocar e ques-
tionar.

Diz o Papa Francisco, que es-
tender a mão leva a descobrir, 
antes de tudo a quem o faz, que 
dentro de nós existe a capaci-
dade de realizar gestos que dão 
sentido à vida. Estender a mão 
é um sinal: um sinal que apela 
imediatamente à proximidade 
à solidariedade, ao amor.

Esta pandemia chegou de 
improviso e apanhou-nos 
despreparados, deixando uma 
grande sensação de desorien-
tação e impotência. Mas, a 
mão estendida ao pobre não 
chegou de improviso. Antes, 

dá testemunho de como nos 
preparamos para reconhecer 
a fim de apoiar no tempo da 
necessidade.

Na Arquidiocese de Florianó-
polis propomos que cada paró-
quia, prepare o Dia Mundial do 
Pobre com um gesto concreto 
de auxílio a uma comunidade 
empobrecida ou uma entidade 
social. Para isso, faz-se neces-
sário identificar as principais 
necessidades e realizar uma 
campanha de mobilização e 
arrecadação de doações para 
que possam ser distribuídas. 
Essa ação concreta visa a conti-
nuidade da ação proposta pela 
Igreja do Brasil durante a pan-
demia que tem como título “É 
tempo de cuidar”.

Como nos lembra Papa 
Francisco: “estender a mão 
ao pobre é, pois, um convite à 
responsabilidade, sob forma 
de empenho direto, de quem 
se sente parte do mesmo des-
tino”. Contribua você também 
com as ações solidárias reali-
zadas pelas paróquias e ações 
sociais da Arquidiocese de Flo-
rianópolis.

Afeto pela Palavra
PA DR E  V I T OR  G A L DI NO  F E L L E R

“Estende tua mão ao pobre”: a 
sabedoria de Ben-Sirá (Ec 7, 32)

F E R N A N D O  A N Í S IO  B AT I S T A
No último dia 30 de setembro, para come-

morar 1600 da morte de São Jerônimo (345-
420), o papa Francisco publicou a carta apos-
tólica Scripturae Sacrae Affectus (O afeto pela 
Sagrada Escritura). É uma homenagem a este 
grande homem que traduziu a Bíblia para o 
latim. Sua tradução passou a ser chamada 
de Vulgata, posto que, sendo o latim a língua 
vulgar, facilitou o acesso à Palavra de Deus 
ao mundo europeu do início do século V e, a 
partir daí, ao mundo todo, até os dias de hoje. 

Amor pela Palavra
O papa reconhece que o amor de Jerônimo 

pelas Escrituras “ramifica-se, como um rio 
em muitos canais, na sua obra de incansável 
estudioso, tradutor, exegeta, profundo conhe-
cedor e apaixonado divulgador da Sagrada 
Escritura; na sua obra de intérprete primo-
roso dos textos bíblicos; de defensor ardente 
e por vezes impetuoso da verdade cristã; de 
eremita asceta e intransigente, bem como de 
sábia guia espiritual, na sua generosidade e 
ternura”. É um convite para sermos também 
nós amantes da Palavra, leitores assíduos e 
praticantes fiéis. Pois “aquele que ouve a Pala-
vra, mas não a põe em prática, é semelhante a 
um homem que olha a sua face num espelho 
e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 

esquece a sua aparência” (Tg 1,23-24).

Escrita e Eucaristia
As lamentações de muitos pela impossibi-

lidade de acesso à missa nesses tempos pan-
dêmicos mostra o grande apreço que os fiéis 
têm à Eucaristia. Mas convém lembrar que 
o Cristo se faz presente também na Palavra. 
Diz São Jerônimo: “O Evangelho é o Corpo de 
Cristo. (...) Também a palavra da Escritura, o 
ensinamento de Deus, é verdadeiramente o 
corpo de Cristo e o seu sangue”. Ler, ouvir, me-
ditar e praticar a Palavra é também um meio 
de comungar o corpo e o sangue de Cristo.

A Palavra e os jovens
Nesta carta apostólica, o papa recorda a 

importância da Bíblia na cultura, na arte e 
na literatura, na política, na economia e na 
educação etc. Depois, lança um desafio aos 
jovens: “Parti à procura da vossa herança. O 
cristianismo torna-vos herdeiros dum patri-
mônio cultural insuperável, do qual deveis 
tomar posse. Apaixonai-vos por esta história, 
que é vossa. Tende a ousadia de fixar o olhar 
naquele jovem inquieto que foi Jerónimo; 
ele, como a personagem da parábola de Jesus, 
vendeu tudo quanto possuía para comprar a 
pérola de grande valor”. 

Nossa fé

Você também pode conferir este e os demais artigos no site da Arquidiocese: 
www.arquifln.org.br.

Foto: Giovanna Dutra Meyer/ArquiFloripa

Imagens:  Arquivo/ASA
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As crianças têm espaço cativo nas 
nossas paróquias e comunidades, onde 
podem assumir um protagonismo 
ainda maior na missão da Igreja.

As crianças não são somente o futuro da Igreja, mas também o presente, com uma par-
ticipação cada vez mais ativa nas paróquias e comunidades. Elas animam, embelezam, 
dão vigor e são parte viva do Corpo de Cristo. É o cuidado, a acolhida e a formação que 
a Igreja proporciona que vai marcar o tipo de pessoa e cristãos que essas crianças serão 
amanhã. Por isso, é muito importante que a Igreja cuide dos pequenos sendo as mãos de 
Deus na orientação e no crescimento delas em estatura, sabedoria e graça divina.

A iniciação das crianças na Igreja se dá pelo Batismo. Mas, é na catequese que elas são 
inseridas na vivência da fé e dão início a uma jornada cristã. O Papa João Paulo II dizia 
que as crianças são os pequenos-grandes missionários. A missão que Jesus confiou aos 
cristãos é a de “ir e fazer discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis 
que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28, 19-20).

Infância e Adolescência Missionária
A Igreja proporciona diversas atividades, espaços e iniciativas que visam a evangeli-

zação dos pequeninos, como a formação da catequese e a organização de grupos como a 
Infância e Adolescência Missionária (IAM), que tem como finalidade suscitar o espírito 
missionário universal nas crianças, desenvolvendo-lhes o protagonismo na solidarie-
dade e na evangelização e, por meio delas, em todo o Povo de Deus: “Crianças ajudam e 
evangelizam crianças”. São crianças em favor de outras crianças.

De acordo com a secretaria nacional da Infância e Adolescência Missionária, irmã Pa-
trícia Souza, na obra da IAM, a criança e o adolescente assumem seu protagonismo, com 
a sua linguagem, característica e experiência.

“Na missão, a criança e o adolescente são capazes de evangelizar outra criança e outro 
adolescente, dando testemunho, fazendo sacrifício daquilo que têm, para ajudar aos 
menos favorecidos. Com isso, tornam-se seus amigos por meio da oração, do sacrifício e 
da própria solidariedade. Estas crianças e adolescentes evangelizadores são sinais para 
outras, em meio à globalização mundial”, destaca.

A Infância e Adolescência Missionária forma grupos de crianças e pré-adolescentes 
com uma média de 12 participantes entre os que desejam pertencer à IAM. A estrutura 
principal da obra são os grupos, cujos membros tornam-se fermento missionário na 
família, na escola, na comunidade eclesial e no ambiente em que vivem.

Com as medidas mais rígidas no combate ao novo coronavírus, a IAM na Arquidiocese 
teve que se adaptar. Além de alguns encontros online, os assessores têm deixado mate-
rial na secretaria paroquial para os pais buscarem e trabalharem com as crianças. “A 
maioria dos assessores estão deixando o material na secretaria da igreja e acompanham 
por Whatsapp as crianças e adolescentes, que fazem as atividades em casa”, explica a 
coordenadora arquidiocesana da IAM, Patrícia Dayane Dadam.

“Deixai vir a mim 
as criancinhas” 

Foto: Santuário Nossa Senhora de Fátima/Florianópolis/2019

Foto: Paróquia Nossa Senhora das Necessidades/Florianópolis

Foto: Santuário Santa Paulina/Nova Trento/2018

Foto: IAM - Paróquia São Judas Tadeu/Brusque
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Pastoral da Criança
Mais do que estimular o protagonismo das crianças, a Igreja tem um 

longo histórico em salvar a vida dos mais pequenos e vulneráveis. Em 
meio a tantos projetos e ações sociais, está um dos mais conhecidos – 
até internacionalmente: a Pastoral da Criança.

A Pastoral da Criança é reconhecida como uma das mais importantes 
organizações do mundo a trabalhar em programas voltados ao desen-
volvimento integral das crianças, desde o ventre materno até os seis 
anos de idade. As atividades acontecem no contexto familiar e comuni-
tário. Trata-se de um organismo de ação social da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). 

A missão da Pastoral da Criança é promover o desenvolvimento das 
crianças, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, do ventre 
materno aos 6 anos, contribuindo para que suas famílias e comunida-
des realizem sua própria transformação, fundamentadas na mística 
cristã que une fé e vida. 

Segundo dados do site oficial, a Pastoral da Criança articula parcerias e 
convênios, e recebe doações para acompanhar mais de 1 milhão de ges-
tantes e crianças de zero a seis anos, em mais de 28 mil comunidades do 
Brasil, nas áreas de saúde, educação, nutrição e cidadania.

Pastoral de Coroinhas 
Outro espaço importante é o serviço como coroinha. No ano 

passado, uma grande celebração reuniu os coroinhas para 
celebrar 20 anos da pastoral na Arquidiocese de Florianópo-
lis. Estima-se que atualmente cerca de quatro mil crianças 
façam parte.

A Pastoral de Coroinhas surgiu por iniciativa da Irmã Clea 
Fuck, da Congregação da Divina Providência. Em 1993, ini-
ciou na Paróquia São Sebastião, em Tijucas, com o apoio do 
então pároco, Pe. Pedro Luiz Azevedo, um primeiro grupo 
de coroinhas, meninos e meninas.

Mas o que é ser coroinha? “Dito de forma bem simples: 
O ministério de coroinha consiste em ajudar o padre na 
liturgia. Esse serviço é muito importante tanto para a pa-
róquia, que recebe a prestação desse serviço na liturgia, 
como para as crianças, que aprendem desde cedo a amar, 
na prática, a vida da Igreja, a comunidade, a liturgia - amar 
e servir”, explica a Irmã Clea, coordenadora da pastoral 
na Arquidiocese. A pastoral promove formações através 
de encontros regionais, forâneos e arquidiocesanos.

Com a chegada da pandemia, a Pastoral de Coroinhas 
orientou as 13 coordenações forâneas a seguirem todos os de-

cretos e diretrizes da Arquidiocese e das autoridades civis no com-
bate à Covid-19. “Em momentos especiais, como o Corpus Christi, e 
abertura para missas presenciais, recomendamos os necessários 
cuidados. Nas paróquias, deixamos ao cuidado dos párocos. A 
nossa preocupação é sempre com o bem-estar de todos.”

“Crianças são a esperança”
Papa Francisco

Fotos: Everton Marcelino/Concentração Arquidiocesana de Coroinhas 2019

Foto: Capacitação da Pastoral da Criança/2017
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A palavra do profeta Isaías nos inspira 
para servir com alegria, sermos testemu-
nhas da misericórdia de Deus. Às vezes, a 
ideia de missão que temos é a de algo que 
pertence para algumas pessoas específicas, 
como padres, freiras e alguns leigos e leigas 
escolhidos. Eles saem para algum lugar e 
ficam semanas ou anos fora da região onde 
moram, vão para outro estado ou país para 
algum trabalho missionário.

À medida em que a nossa consciência 
missionária vai ampliando, percebemos 
que pelo batismo todos são ungidos para a 
missão. O Papa Francisco nos recorda que “a 
missão não é um apêndice ou um momen-
to entre tantos outros da minha vida. É algo 
que não posso arrancar do meu ser, se não 
quero autodestruir. Eu sou uma missão 
nesta terra, e para isso estou neste mundo” 
(Papa Francisco, EG 273). 

Como ser e viver esta missão, você pode 
estar se perguntando. Afinal, somos envia-
dos para quem? Para onde? Não estamos 
sós. O Espírito Santo nos guia e fortalece. 
Nesta realidade de pandemia da covid-19 
que estamos atravessando, Deus nos chama 
e quer contar conosco para sermos seus ins-
trumentos de solidariedade, ternura, diálo-
go, amor, e irmandade.  Neste tempo somos 
enviados a abrir e ampliar nosso olhar, 
perceber como vivem as pessoas em nosso 

entorno, e quem são os necessitados. Fazer-
-nos próximos seja através das redes sociais, 
numa ligação telefônica, conversando com 
as pessoas, levando uma palavra de ânimo, 
ir ao mercado para uma pessoa idosa, so-
correr uma pessoa doente, participar den-
tro de suas condições e conforme as regras 
de segurança vigentes, no atendimento 
aos migrantes, pessoas em situação de rua. 
Chamados a cuidar, comprometendo-nos 
a zelar pela vida do outro, ainda que seja 
estar “dentro de casa” para salvar vidas, no 
“fazer nada”, ser missão junto aos seus.

A oração é indispensável pelas pessoas 
em todo o mundo, os doentes e necessita-
dos e por quem cuida, socorre e assiste a 
eles, muitas vezes, colocando sua própria 
vida em risco. A ajuda financeira também 
é fundamental, por isso a Igreja realiza a 
Coleta Missionária que acontece  no 3º final 
de semana de outubro. 80% deste dinheiro 
é encaminhado para Roma, que envia este 
valor para mais de mil igrejas pelo mundo 
para lhes ajudar nos seus trabalhos de mis-
são junto ao povo.

Que o profeta Isaias nos encoraje em nossa 
decisão de estarmos disponíveis, de pronti-
dão ao Senhor e fazer de nossa vida missão.

Zenir Gelsleichter
Secretaria de Animação Missionária da 

Arquidiocese de Florianópolis 

Lectio (leitura):  
29º Domingo do Tempo Comum 

Evangelho segundo São Mateus (Mt 22, 15-21):

A Carta aos Hebreus encerra a lista de cartas de 
São Paulo e, embora muito se pergunte sobre seu 
autor, especialmente em razão da distância de es-
tilo em relação aos demais textos paulinos, desde 
a antiguidade ele é associado a Paulo, seja pelas 
saudações e notícias finais no seu encerramento 
(13,22-25), seja pela proximidade de ideias com 
o apóstolo. Se se trata de um São Paulo mais ma-
duro, capaz de mudar seu estilo e até mesmo seu 
vocabulário (124 palavras novas que não constam 
nos outros textos paulinos), ou se foi um secretá-
rio com certa liberdade de composição, ou algum 
discípulo sob influência doutrinal paulina, certo 
é que o autor tem um estilo refinado, com frases 
estilizadas, elegância e pureza no uso da língua 
grega.

A nota final, “os da Itália vos saúdam” (13,24), su-
gere, entre outras coisas, algum lugar da penínsu-
la como local da composição. Carecemos, de fato, 
de uma indicação melhor que situe com precisão 
outro lugar. Estima-se os anos 60 como período 
de redação, pois fala do Templo e dos seus sacri-
fícios como realidade presente (8,4), não fazendo 
referência à sua queda acontecida no ano 70. Efe-
tivamente, sendo um dos argumentos da carta a 
provisoriedade do culto mosaico, teria empregado 
o catastrófico evento como prova.

A cristologia está centrada no sacerdócio de 
Cristo, argumentando que, com a ascensão, o Se-
nhor, Sumo Sacerdote, entrou definitivamente 
no santuário celeste e, sentado à direita do Pai, lá 
do alto vive para sempre para interceder por nós. 

Essa temática, não frequente nos outros escritos 
paulinos, mais focados no Cristo crucificado-res-
suscitado, seria, então, meditação mais avançada 
do papel de Cristo após a Páscoa. Aparentemente 
foi essa a razão que o fez ocupar o final do corpus 
paulinum, que normalmente segue a ordem de ex-
tensão (do livro maior ao menor).

O esquema do texto pode ser assim apresentado:
Prólogo (1,1-4). Parte Dogmática: “Cristo, supe-

rior aos anjos” (1,5–2,18); “Cristo, sumo sacerdote 
fiel e misericordioso” (3,1–5,10); “o autêntico sa-
cerdócio de Cristo” (5,11–10,39). Parte Parenética 
(exortativa): “exortação à fé” (c. 11); “exortação à 
perseverança” (12,1-13); “o fruto pacífico da justiça” 
(12,14–13,17). Epílogo (13,18-25).

Carta aos Hebreus (Hb): o sacerdócio eterno de Cristo

P OR  PA DR E  G I L S ON  M E U R E RCONHECENDO AS CARTAS DE SÃO PAULO

Lectio Divina
PADR E PAULO STIPPE SCHMITT

“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)

Meditatio (meditação)
Coloco-me na cena: Jesus e os seus opositores. Vejo o diálogo, as intenções. 

Medito a resposta de Jesus: a César, o que é de César; a Deus, o que é de Deus.

Oratio (oração)
Ajuda-me, Senhor, a respeitar a ordem temporal e a cumprir minhas obri-

gações para com a sociedade. Mas dá-me, sobretudo, a graça de saber que 
sou teu, porque me fizeste à tua imagem, e dar-me, pois, inteiramente a ti.

Contemplatio (contemplação)
Contemplo-me a mim mesmo: sou imagem de Deus.

Missio (missão)
O que significa viver como imagem de Deus, que sou? Assumo a missão 

de demonstrar com mais clareza esta imagem: transparecer a bondade, a 
generosidade, a beleza de Deus em mim.

Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para combinar como o haviam de 
surpreender nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe os seus discípulos, 

acompanhados dos partidários de Herodes, a dizer-lhe: “Mestre, sabemos que és 
sincero e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te deixares in-

fluenciar por ninguém, pois não olhas à condição das pessoas. Diz-nos, portanto, 
o teu parecer: É lícito ou não pagar o imposto a César?”. [...] Jesus lhes perguntou: 

“De quem é esta imagem e esta inscrição?”. “De César”, responderam. Disse-lhes 
então: “Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.
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19 DE JANEIRO

Ver todos 5 comentários
arquiioripa 2º Domingo do Tempo Comum
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A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da cidade de Gua-
biruba, foi criada em março de 1963. A fundação se deu após uma 
solicitação dos fiéis da cidade ao Arcebispo da época, Dom Joaquim 
Domingues de Oliveira, para que elevasse a capela, hoje Igreja Matriz, 
à categoria de paróquia. Atualmente a paróquia é composta por 7 co-
munidades que estão espalhadas por toda cidade de Guabiruba. Para 
conhecer mais sobre a história da Paróquia, acesse: www.facebook.
com/NossaSenhoradoPerpetuoSocorroGuabiruba/. 

A Capelania Spiritus Veritatis, pertencente à Universidade do Vale do Itajaí, Univali, foi instala-
da em 1989 juntamente com a construção do campus sede da instituição. Em março de 1989, em 
ato ecumênico presidido por Dom Afonso Niehues, Arcebispo Metropolitano de Florianópolis, foi 
dada a Bênção da Pedra Fundamental da Capela. Em 30 de outubro de 2003, Dom Murilo Krieger, 
arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, criou a Capelania Especial “ad titulum personae” sob 
o título “Capelania Spiritus Veritatis” para a Univali, e nomeou Pe. Alvino Broering como seu Ca-
pelão. Para conhecer mais sobre a história da Capelania, acesse: https://www.univali.br/vida-no-
-campus/pastoral-universitaria/capelania/Paginas/default.aspx. 

Foto: Arquivo/Pastoral Universitária Univali

Nossas paróquias:

Giro de notícias:

Após quase sete meses sem 
realizar batismos, a Paróquia 
São Luís Gonzaga, em Brus-
que, voltou a celebrar o sacra-
mento. Todas as medidas de 
segurança para a prevenção 
contra o coronavírus estão 
sendo tomadas durante as 
celebrações. 

Os catequizandos da Paróquia Nossa Senhora das Necessidades, 
bairro Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, participaram 
durante o mês de setembro de um desafio bíblico. Ao longo dos 
30 dias as crianças receberam desafios para serem realizados 
em casa junto às famílias. A atividade envolveu os catequistas, 
as crianças e as famílias, mesmo em meio à pandemia. 

A Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Ganchos, em 
Governador Celso Ramos, apresentou o projeto da recons-
trução da Igreja Matriz, que teve sua estrutura atingida 
pelo “ciclone-bomba” que atingiu Santa Catarina em junho.

A Paróquia São Sebastião, de Tijucas, realizou entre os dias 
27 de setembro e 04 de outubro o Cerco de Jericó. Para que 
todas normas de prevenção à Covid-19 fossem respeitadas 
foi montada uma tenda ao lado da Igreja Martiz e os fiéis 
participavam das celebrações de dentro dos seus carros.
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Movimento de Cursilhos completa 50 anos 
na Arquidiocese de Florianópolis

O ano de 2020 está sendo marcado por diversas 
comemorações na Arquidiocese de Florianópolis, 
mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Uma dessas 
é a celebração dos 50 anos de fundação do Movimen-
to de Cursilhos de Cristandade do Brasil (MCC) na 
Arquidiocese. Nicolau Jorge Vales, coordenador arqui-
diocesano, explica que o MCC é “um movimento da 
Igreja que, mediante um método próprio, possibilita 
a vivência e a convivência do fundamental cristão, 
que ajuda a descobrir e a realizar a vocação pessoal, e 
propicia a criação de núcleos de cristãos que fermen-
tam o Evangelho em diversos ambientes”. 

Atualmente o Movimento de Cursilhos conta com 
114 grupos espalhados por toda Arquidiocese sendo 
que cerca de 21 mil pessoas já fizeram os retiros do 
movimento. Para este ano, o MCC tinha uma extensa 
programação de comemoração do Jubileu de Ouro, 
porém, com a pandemia, os planos tiveram de ser 
mudados. “Neste ano havíamos feito uma longa 
programação que envolveria todos os setores da Ar-
quidiocese, com um evento em cada setor para que 
muitos cursilhistas pudessem acompanhar. No mês 
de outubro, estava programado a celebração oficial 
com uma missa solene que seria realizada no San-

tuário Santa Paulina, presidida por nosso Arcebispo 
Metropolitano, mas infelizmente foi preciso cancelar 
todos os eventos para garantir a segurança e a vida de 
nossos irmãos e irmãs”, conta Nicolau.

Apesar do cancelamento das comemorações dos 
50 anos, os cursilhistas estão utilizando as redes 
sociais para dar continuidade aos seus encontros. 
Semanalmente são realizadas as Escolas Vivenciais, 
às segundas-feiras às 20h. A transmissão da missa 
acontece na 4ª segunda-feira de cada mês. E os grupos 
se organizam para rezar o terço conforme a disponi-
bilidade dos participantes. Os encontros acontecem 
nas redes sociais de cada setor pertence ao MCC na 
Arquidiocese:  

CARIDADE SOCIAL

ASA lança campanha para Centro de Integração 
Social Santa Dulce dos Pobres

“Estende a tua mão ao pobre” (Ec 7, 32). Este é o tema 
da mensagem do Papa Francisco para o IV Dia Mun-
dial dos Pobres. Tendo esta frase como inspiração, a 
Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis (ASA), 
juntamente com a Faculdade Católica de Santa Cata-
rina (FACASC) e a Arquidiocese de Florianópolis, lança 
a campanha com o mesmo nome, “Estende a tua mão 
ao pobre”, que irá auxiliar na manutenção das ações 
realizadas pelas entidades sociais da Arquidiocese de 
Florianópolis. 

Durante todo o mês de setembro, a FACASC realizou 
lives semanais com estudo de introdução ao livro do 
Deuteronômio. A última, no dia 29 de setembro, o se-
cretário executivo da ASA, Fernando Anísio Batista, 
foi convidado para participar e lançar a campanha 
de arrecadação como um “gesto concreto”, a partir das 

reflexões das lives e das motivações propostas pelo 
Mês da Bíblia 2020. Segundo Fernando, “a proposta é 
que as paróquias e entidades sociais da Arquidiocese 
organizem campanhas voltadas a gestos solidários, 
tendo em vista a continuidade da ação proposta pela 
Igreja do Brasil, ‘É tempo de cuidar’”.

Projeto da Vila Aparecida é apoiado pela ASA
A instituição apoiada pela ASA é o Centro de Inte-

gração Social Santa Dulce dos Pobres, localizado na 
Vila Aparecida, na região continental de Florianó-
polis. Trata-se de uma das comunidades com maior 
índice de vulnerabilidade social da capital. Conta 
com uma população aproximada de 4 mil habitantes. 
E precária em infraestrutura, saneamento básico e 
equipamentos comunitários de esporte e lazer. As 

condições de saúde, educação e segurança precisam 
da atenção dos poderes públicos e de toda sociedade.

Assim, os projetos desenvolvidos no Centro buscam 
a capacitação profissional, geração de renda e inte-
gração comunitária. Em meio à pandemia de Covid-
19, foi aberta a cozinha comunitária, para atender 
aqueles que perderam seus empregos e renda, que já 
distribuiu mais de duas mil refeições. “Essa é uma 
frente que visa garantir a segurança alimentar e nu-
tricional das famílias da comunidade, neste momen-
to difícil”, afirma o coordenador de Projetos Sociais 
da ASA, Luciano Leite.  Ele explica que todas as ações 
têm participação efetiva da comunidade e parceria 
com outras entidades. “Os projetos surgem das de-
mandas trazidas pela própria comunidade e vamos 
construindo juntos” finaliza Luciano. 

- GED: @gedfloripa (Instagram)
- Setor Florianópolis: 
@cursilhofloripa (Youtube, Instagram e Facebook)
- Setor Santo Amaro: 
@mccsantoamaroeaguasmornas (Facebook)
- Setor Brusque: 
@cursilhobrusque (Facebook e Youtube)
- Setor Itajaí: 
@cursilhosetoritajai (Facebook) 

Coordenação do Grupo Executivo Diocesano (GED) 2018-2020.
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Cronograma - outubro de 2020
01/10 – Início do Mês Missionário
01/10 – Santa Teresinha do Menino Jesus
03/10 – Lançamento da Encíclica Fratelli Tutti - Roma
03 e 04/10 – Coleta do Óbolo de São Pedro
04/10 – São Francisco de Assis
05/10 – Santa Faustina
07/10 – Nossa Senhora do Rosário
12/10 – Nossa Senhora Aparecida
15/10 – Santa Teresa d’Ávila
17/10 – Santo Inácio de Antioquia 
17 e 18/10 – Coleta do Dia Mundial das Missões
18/10 – São Lucas Evangelista
22/10 – São João Paulo II
25/10 – Dia Nacional da Juventude
28/10 – São Judas Apóstolo
28/10 – São Simão Apóstolo

Dia Nacional da Juventude 
será celebrado nas paróquias

Com o tema: Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso e lema: “Ouviu e juntos com 
eles caminhou” (Lc 24,15.17), o subsídio do DNJ 2020 quer refletir sobre a vida da ju-
ventude, que é um grande dom de Deus. Nessa perspectiva, os autores desses encon-
tros querem colocar a VIDA como a obra mais perfeita que Deus criou. Porque Deus é 
jovem e faz novas todas as coisas.

A proposta deste ano é refletir sobre as temáticas: “E a vida, o que é?/ Vida: obra e 
amor de Deus”; “Vós sois o agora de Deus”; “Somos UM!”. O material foi construído co-
letivamente e contém indicações de músicas, citações bíblicas, textos, indicações de 
sites e filmes que podem contribuir com a organização metodológica dos encontros.

O DNJ será celebrado no dia 25 de outubro, mas cada diocese pode escolher o melhor 
momento para celebrá-lo no segundo semestre de cada ano. Este ano, o Setor Juventu-
de Arquidiocesano propõe a celebração nas paróquias e comunidades, respeitando as 
orientações neste tempo de pandemia.

A pandemia do novo coronavírus, apesar de 
impossibilitar eventos presenciais que sempre 
reúnem centenas ou até mesmo milhares de jo-
vens nas dioceses de todo o país, trouxe também 
uma nova concepção para o tema do DNJ desde 
ano: o valor inegociável da Vida, tê-la como a 
obra mais perfeita que Deus criou. Somos res-
ponsáveis uns pelos outros, porque estamos “no 
mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas 
ao mesmo tempo importantes e necessários: 
todos chamados a remar juntos, todos carecidos 
de mútuo encorajamento”, como salientou o 
Papa Francisco na homilia da Bênção Urbi et Orbi 
do dia 27 de março de 2020.

“Envia-me” reúne 
centenas de jovens nas 

plataformas digitais da RCC
O Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de 

Florianópolis promoveu um retiro online para jovens nos dias 29 e 30 de agosto. 
Transmitido simultaneamente pelo Facebook e Youtube direto da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, de Itajaí, o evento foi realizado para substituir o Kairós da 
Juventude 2020, que em decorrência da pandemia de Covid-19 infelizmente teve 
de ser cancelado.

As pregações estão disponíveis no canal do Youtube do movimento: youtube.
com/RCCFlorianopolis.

Movimento Água Viva 
Jovem comemora 30 anos

Fundado em Florianópolis, no ano de 1990, pelo Pe. José Artulino Besen, o 
Movimento Água Viva segue Cristo, Caminho, Verdade e Vida e, desde sua fun-
dação, se compromete com a juventude. No dia 13 de setembro, o movimento 
organizou uma noite de adoração com transmissão na Paróquia Nossa Senho-
ra do Loreto, em Florianópolis.

“O início do movimento foi marcado pela forte presença dos jovens. Ao longo 
dos anos sempre exerceram uma forte influência na comunidade.”, detalha Pe. 
José Artulino Besen.

Estes jovens contagiaram crianças, adolescentes, adultos solteiros, casados e 
religiosos, que têm buscado continuamente ter um estilo de vida que mostra 
a adesão a Cristo, com um carisma e mística próprios vividos na alegria, na 
vida de oração e sacramental, no serviço à Igreja e a comunidade no amor, no 
testemunho no mundo pela prática dos valores cristãos, na consciência crítica 
frente a realidade que nos cerca, na vivência da amizade e a correção fraterna, 
no conhecimento de Jesus para melhor amá-lo e servi-lo, no saber perder, na 
entrega aos outros jovens para levá-los ao conhecimento de Deus, na prática 
da Caridade e numa espiritualidade forte que dá sentido à vida.

Imagens: RCC ArquiFloripa

Imagens: Arquivo/Movimento Água Viva
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Presbíteros da Arquidiocese celebram 
Jubileu de Prata Sacerdotal

Os meses de agosto e setembro foram marcados pela 
celebração de 25 anos de ordenação sacerdotal de 
dois presbíteros na Arquidiocese de Florianópolis.

O COLÉGIO QUE FICA EM VOCÊ.

RESERVA DE VAGAS ATÉ

RESERVE
 SUA VAGA.

CRESCER.
O MUNDO SEMPRE VAI
    TER LUGAR PARA QUEM QUER

www.colegiocatarinense.g12.br

3251-1529
3251-1515

(48) 

(48) 

Atendimento

Das 8h às 12h e das 13h às 17h

Foto: Everton Marcelino

Pe. Tarcísio Pedro Vieira celebrou seu jubileu de prata de ordenação presbiteral no 
dia 7 de setembro. A data foi marcada pela celebração de uma missão em ação de gra-
ças, na Paróquia Santo Antônio, bairro Campinas, São José, transmitida pelas redes 
sociais da Arquidiocese de Florianópolis. 

O padre é natural da cidade de Santo Amaro da Imperatriz e atualmente é Ecôno-
mo Arquidiocesano e Moderador da Cúria Metropolitana de Florianópolis, professor 
da FACASC, diretor do Instituto Superior de Direito Canônico Santa Catarina e vigário 
judicial do Tribunal Eclesiástico Regional de Florianópolis.

Pe. Milton Quintino de Lima, 
FDP, celebrou 25 anos de or-
denação presbiteral no dia 27 
de agosto. Para comemorar a 
data, a equipe de comunicação 
da Orionópolis organizou um 
vídeo com fotos e mensagens 
de carinho ao presbítero. 

Ele é natural de Presidente 
Prudente, em São Paulo, e atual-
mente exerce o cargo de diretor 
da Orionópolis Catarinense.

Com pesar, a Arquidiocese de Floria-
nópolis se despediu no dia 28 de agos-
to do Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora do Desterro (Catedral), 
Pe. Eugênio Kinceski.

Pe. Eugênio, de 79 anos, estava inter-
nado no Hospital de Caridade desde o 
dia 4 de agosto, por infecção da Covid-
19. Embora já não estivesse mais infectado, seu falecimento se 
deu em decorrência dessa doença, que o fragilizou gravemente 
nos pulmões, nos rins e no coração.

O velório e o sepultamento aconteceram no Cemitério do Ita-
corubi, em Florianópolis do mesmo dia. Às 18h15, na Catedral,  
o Arcebispo Metropolitano, Dom Wilson Tadeu Jönck presidiu a 
Missa de Exéquias.

Pe. Eugênio Kinceski nasceu no dia 9 de abril de 1941, em Floria-
nópolis. Na sua infância, adolescência e juventude participava 
intensamente da vida paroquial da Catedral, onde despertou sua 
vocação sacerdotal. Ordenou-se presbítero em 17 de julho de 1971. 
Atuou por mais de 30 anos em Paulo Lopes, na Paróquia Sagra-
do Coração de Jesus, onde foi Vigário Cooperador, de 1971 a 1973, 
e Pároco, de 1973 a julho de 2002. Nesse meio tempo, acumulou 
funções em Garopaba, na Paróquia São Joaquim, como Vigário 
Cooperador e também como Pároco. De julho de 2002 a dezembro 
de 2014, foi Pároco da Paróquia São Judas Tadeu, em Barreiros, 
São José. Desde janeiro de 2015, era Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora do Desterro, Catedral de Florianópolis.

Deus o tenha em sua paz e glória !

Pe. Eugênio Kinceski 
falece aos 79 anos

Foto: Arquivo Pessoal/Pe. Milton Quintino de Lima
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