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Nos caminhos de Francisco Nas redes

O Jornal da Arquidiocese deste mês traz 
como tema da matéria principal o I Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído 
pelo Papa Francisco, e que será celebrado 
no dia 25 de julho. Em sua mensagem 
o pontífice destaca que a missão nesta 
fase da vida é “salvaguardar as raízes, 
transmitir a fé aos jovens e cuidar dos 
pequeninos”. A sabedoria trazida pelos 
idosos ensina às novas gerações a beleza 
e a tradição da fé. Ainda na matéria prin-
cipal traremos os testemunhos de alguns 
idosos e notícias das atividades da Pasto-
ral da Pessoa Idosa durante a pandemia.

Outros temas abordados nesta edição 
serão os Jubileus Presbiterais dos padres 
da Arquidiocese, o 1º ano da Escola Cate-
quética e a programação do Ano Inaciano 
promovido pelos jesuítas. 

Neste mês também teremos algumas 
mudanças na equipe arquidiocesana de 
comunicação. Nos despedimos de nossa 
colega Giovanna Dutra Meyer, que está 
assumindo novos desafios, e damos as 
boas-vindas ao jornalista Ismael de Melo. 
Desejamos a você um bom mês de julho e 
boa leitura!

Rua Esteves Júnior, 447, Centro  
Florianópolis/SC
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(48) 3224-4799 / 99673-1266

Email: imprensa.arquifln@gmail.com 

Site: www.arquifln.org.br

Diretor: Pe. Vitor Galdino Feller

Conselho Editorial: Dom Wilson Tadeu Jönck, scj,  
Pe.  Alcides Albony Amaral, Pe. Sedemir de Melo, Fabíola 
Goulart, Giovanna Dutra Meyer,  Ismael de Melo, Fernando 
Anísio Batista.

Jornalista Responsável: Fabíola Goulart (MTB 06647/SC) e 
Giovanna Dutra Meyer (MTB 06675/SC) 
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“A oração é o respiro da vida 
e todos somos convidados a 

vivê-la, para que se torne uma 
oração ininterrupta. Ela é o fulcro 

da existência cristã, como a 

respiração, que não pode faltar”. 

9 de junho de 2021, na Audiência Geral

“A Eucaristia, fonte de amor para a vida da Igreja, é escola de caridade 
e de solidariedade. Quem se alimenta do Pão de Cristo não pode ficar 

indiferente diante de quantos não têm o pão de cada dia”.
3 de junho de 2021, Solenidade de Corpus Christi

“Por baixo das nossas qualidades e 

defeitos, mais forte do que as feridas 

e fracassos do passado, os temores e 

ansiedades face ao futuro, está esta 

verdade: somos filhos amados”.
18 de junho de 2021, via Twit ter

“O coração de Maria é como uma pérola 

de esplendor inigualável, formada 

e limada pela aceitação paciente da 

vontade de Deus, através dos mistérios 

de Jesus meditados na oração”.

12 de junho de 2021, Imaculado Coração de Maria

Diagramação: Fabíola Goulart, Giovanna Dutra Meyer e 
Ismael de Melo

Capa:  Giovanna Dutra Meyer

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

Edição especial: distribuição somente online durante a 
pandemia.

O Jornal da Arquidiocese é uma publicação mensal.

Na abertura dos principais eventos 
da vida cristã costuma-se rezar a ora-
ção “Vinde Espírito Santo”. Este tra-
dicional hino evoca a ação de Deus 
nas dimensões fundamentais do ser 
humano: mente, coração e corpo.

Para a mente pede-se ilumina-
ção, que inspire pensamentos que 
clareiem o caminho. Em seguida, 
suplica-se que visite a alma e encha 
o coração do ser humano com seus 
dons celestiais para que possa amar. 
Trata-se da graça de que todos nós 
participamos. Para o corpo pede-se 
força e proteção.

Não basta que o ser humano seja 
dotado de cérebro, coração e corpo, 
estes necessitam da força divina. A 
mente precisa ser iluminada para 
que o pensamento corresponda à 
verdade; o coração deve ser enrique-
cido pelo amor para que exerça a sua 
função de animar a vida humana; o 
Espírito Santo é também força que 
mantém o corpo, suporta as doenças 
e o cura.

O Espírito Santo, do caos da vida 
humana, faz emergir o cosmo. Retra-
ta a beleza e a perfeição. Ao longo da 

história constata-se que a tradição 
oriental fixa-se mais na considera-
ção do Espírito Santo como luz das 
mentes. A tradição ocidental focali-
za especialmente a ação do Espírito 
Santo como amor dos corações. O sé-
culo XX colocou o acento na acolhida 
do Espírito Santo como dom da cura 
e sua influência sobre o corpo.

A nossa época destaca a importân-
cia do coletivo. O ser humano não é 
puro indivíduo. Viver significa tam-
bém conviver. Isto mostra que o ser 
humano é afetado também pelas 
circunstâncias que envolvem o seu 
viver. A vida se transforma em uma 
luta e os inimigos são tanto externos 
como internos. São os perigos, as ten-
tações, os desafios. Vencida a batalha, 
obtém-se a paz pela presença do Es-
pírito Santo.

Dos elementos presentes na ora-
ção ao Espírito Santo, ressaltam-se 
as três dimensões que marcaram 
profundamente a mentalidade da 
sociedade ocidental: inteligência, 
vontade e afeto. São desenvol-
vidas e valorizadas pela pre-
sença do. Espírito Santo. Da 

inteligência brota o pensamento, a 
ciência, o conhecimento. Da vontade 
provém a liberdade das opções e o 
amor. Nos sentimentos se localiza a 
afetividade que expressam a alegria 
do viver. Não podemos prescindir de 
nenhuma destas dimensões: mente, 
coração e corpo.

Ação do Espírito Santo
D O M  W I L S ON  T A DE U  J ÖNC K ,  S C J

CNBB promove mobilização em home-
nagem aos mortos pela Covid-19 

instagram.com/arquifloripa

FACASC amplia prazo para inscrição 
para pós-gradução em Liturgia

youtube.com/arquifloripa

Hospital Azambuja recebe novo 
Centro Obstétrico 

twit ter.com/arquifloripa

Beatificação do Padre Jordan, 
fundador da Família Salvatoriana

facebook.com/arquifloripa

Editorial

“Abramos nossos corações aos 
refugiados, façamos nossas as 
suas tristezas, as suas alegrias; 
aprendamos com sua corajosa 
resiliência! Assim, todos juntos, 

faremos crescer uma comunidade mais 
humana, uma só grande família”.

20 de junho de 2021, Dia do Refugiado

A missão de 
transmitir a fé 
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Paróquia São Sebastião auxilia mais 
de 250 famílias em ação solidária

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

Esperança
Sem esperança não se vive, morre-se cada dia um pouquinho; sem esperança não há 
alegria que germine, colhe-se tristeza que cresce. Sem esperança não se sabe ser gente 
para poder viver num mundo mais irmão, sem esperança o coração endurece, a fé foge, 
o amor vai se hospedar em outras terras. Esperemos com confiança: o Senhor está co-
nosco!

Terra
A vida não é um mar de rosas, mas pode transformar-se numa terra de doação. Ser essa 
terra é dar-se sem esperar recompensa, é entregar-se à chuva e à seca, ao calor e ao frio, 
sabendo que assim como tivermos plantado, assim colheremos. E ninguém planta com 
as mãos fechadas, mas abre-as para dar à terra a semente que saberá morrer a fim de 
fazer surgir a vida.

Celular
Tantos já não têm tempo para a ternura, mas para o celular têm todo o tempo do 
mundo... Não troquemos nosso lar pelo celular!

Náufrago
Talvez andemos preocupados com a pandemia ou com este ou aquele aspecto de nossa 
vida, e queiramos ‘resolver’ tudo sozinhos. Vamos dar com os burros n’água, porque quem 
conta só consigo mesmo é náufrago no mar da vida, náufrago que vai custar a chegar ao 
porto seguro que é o Senhor, Aquele que acalma os mares e sossega os ventos!

No dia 19 de junho, uma ação soli-
dária organizada pela Paróquia São 
Sebastião, de Tijucas, beneficiou 258 
famílias em situação de vulnerabili-
dade. Com a ajuda da comunidade pa-
roquial cerca de 1.140 pessoas foram 
auxiliadas com doação de roupas, 
cobertores, cestas básicas e marmi-
tas. Ação aconteceu durante toda a 
manhã, no Centro Social Monsenhor 
Augusto Zucco, pertencente à paró-
quia.

A arrecadação dos donativos acon-
teceu durante todo o mês, especial-
mente por ocasião da Solenidade de 
Corpus Christi. A ação beneficente 
também foi incentivada pelo Arce-
bispo de Florianópolis, Dom Wilson 
Tadeu Jönck. 

A união de esforços foi decisiva para 
o resultado da ação. “Agradeço a todos 
que colaboraram para esse dia acon-
tecer. Foram muitas pessoas envolvi-
das e graças a Deus, com a doação de 
cada um, conseguimos ajudar muitas 
famílias necessitadas”, destacou Pe. 
Elizandro Scarsi, pároco da Paróquia 
São Sebastião.

Para garantir a segurança todas as 
medidas de higiene foram adotadas, 
como o uso de máscara, de álcool em gel 
e o distanciamento social. Na entrada, 
apenas um membro da família fazia o 
cadastramento, de modo a evitar aglo-
meração. “Sabemos que não é possível 
atender a todos os necessitados, mas 
partilhamos tudo aquilo que de graça 
recebemos”, explicou Pe. Elizandro. 

Candidatos ao diaconato permanente 
recebem ministério de acolitato

No dia 25 de junho, vinte e três candi-
datos ao diaconato permanente da 16ª 
turma de formação, da Arquidiocese de 
Florianópolis, receberam o ministério 
de acolitato. A celebração aconteceu no 
Provincialado das Irmãs da Divina Pro-
vidência, em Florianópolis, e foi presidi-
da pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Wilson Tadeu Jönck. 

O recebimento do ministério de acoli-
tato faz parte da formação dos candida-
tos ao diaconato permanente que tem 
duração de quatro anos. Segundo o Rito 

da Instituição dos Acólitos, este ministé-
rio “é instituído no serviço da mesa da 
Eucaristia, auxiliando o diácono e ser-
vindo o sacerdote; auxilia os ministros 
extraordinários da comunhão eucarís-
tica e os substitui quando necessário, 
bem como ajuda na sua formação”.

A formação desta turma se estenderá 
até o mês de setembro deste ano. Após o 
encerramento da formação, os candida-
tos serão admitidos às ordens sacras e 
posteriormente serão ordenados diáco-
nos permanentes. 

Foto: PASCOM/Paróquia São Sebastião

Lançado livreto do Tempo 
Comum 2021 para os GBF

No mês de junho a equipe arquidioce-
sana dos Grupos Bíblicos em Família fez 
o lançamento do livreto para o Tempo 
Comum 2021. Neste ano os encontros 
refletirão o Evangelho de Marcos, com 
o foco na missão de Jesus que nos leva 
ao movimento “de saída” em favor da 
vida, uma experiência que transforma 
a existência do discípulo missionário e 
o impele a sair ao encontro de pessoas. 

O livreto é composto por 18 encon-

tros,  foi elaborado neste tempo mar-
cado pela pandemia e tem por objetivo 
gerar um novo ardor missionário nos 
seguidores de Jesus, evangelizadores 
da alegria e da esperança. Para aqueles 
que desejarem adquirir o livreto basta 
procurar a coordenação do GBF da sua 
paróquia, ou entrar em contato com a 
Coordenação Arquidiocesana de Pasto-
ral através do (48) 3224-4799 ou acessar 
o site: www.arquifln.ogr.br. 

Foto: Giovanna Dutra Meyer/ArquiFloripa

Foto: Jonas Duarte
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Para os devotos de Santa Paulina, o mês de julho 
é sempre muito esperado, pois é nele que acontece 
todos os anos, no dia 9, a “Festa de Santa Paulina”. 
Numa rara exceção, em 2020, o evento deixou de ocor-
rer por conta da pandemia. Com o objetivo de evitar 
aglomeração e a circulação de um grande número de 
fiéis, em uma única data, os 31 dias do mês de julho 
de 2021 serão festivos no Santuário, em Nova Trento. 
As celebrações ocorrerão com a seguinte programa-
ção: as segunda-feira, missa às 10h; de terça-feira a 
sábado, missas às 10h e 15h; aos domingos, missas às 
8h, 10h, 12h, 14h, 16h. Nos dias 9 e 10 de julho haverá 
missas às 10h, 12h e 15h.

Nos dias 20, 27 de junho e 4 de julho, domingos que 
antecedem o dia 9, data oficial da Festa Litúrgica de 
Santa Paulina, acontecerá o Tríduo. A partir do dia 30 
de junho, é veiculada, em vídeo, somente pelo canal 
do Youtube do Santuário, uma novena especial, dis-
ponível para download, no site.

É importante destacar que as normas e protocolos 
serão seguidos respeitando a capacidade máxima de 
mil pessoas em cada celebração. Todas as manhãs, 
às 10h, as missas são transmitidas através do canal 
do YouTube e Facebook do Santuário. Os diversos 

espaços existentes no complexo, como casebre, cape-
las, oratórios, colinas, centro comercial, restaurante, 
hotel, estarão abertos à visitação.

15 anos de sagração do santuário
Este ano o mês torna-se mais festivo, pois, além da 

data dedicada a Santa Paulina, comemoram-se os 15 
anos de sagração do Santuário.  Neste clima de festa 
e esperança, Nova Trento estará pronta para receber 
milhares de fiéis. A cidade ganha cores azul e branco 
e o Santuário Santa Paulina, também, ganhará orna-
mentação externa acompanhando todas as residên-
cias locais que enfeitam suas casas para celebrar. O 
Santuário convida a todos e a todas a decorarem suas 
casas e enviarem fotos da sua ornamentação, através 
do WhatsApp (48) 3267-3043, a fim de serem apresen-
tadas ao final da transmissão das missas das 10h dos 
domingos de julho.

“Mais uma vez o nosso olhar e coração voltam-se 
para a origem desta bela história que Santa Paulina 
começou e onde temos o lindo Santuário a ela dedica-
do. Santuário que, neste ano de 2021, celebra 15 anos! 
Portanto, durante esta novena, conheceremos ou 
recordaremos a história deste Santuário e conhecere-
mos a riqueza e a beleza das muitas simbologias que 
temos nessa bela arquitetura e que nos aproximam 
de Deus”, destacou a Irmã Helena Rosa, diretora do 
Santuário.

Por Comunicação/Santuário Santa Paulina

Presbíteros da Arquidiocese celebram jubileus em julho

Festa de Santa Paulina acontecerá durante todo mês de julho

Pe. José Manuel dos Santos, FDP, completará 50 
anos de presbiterado no dia 11 de julho. As cele-
brações em ação de graças pelo seu Jubileu de Ouro 
Presbiteral acontecerão nos dias 10 de julho, às 
19h, na capela Santo Antônio, no bairro Fazenda do 
Max, e 11 de julho, às 19h, na Paróquia São Francis-
co de Assis, no bairro Forquilhinhas, em São José.

 Pe. Hélio da Cunha é natural de Antônio Carlos 
e completa 40 anos de presbiterado também no dia 
11 de julho. A celebração em ação de graças aconte-
cerá no dia 11 de julho, às 9h30, na Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, no bairro Coqueiros, em Floria-
nópolis. 

Pe. David Antônio Coelho celebrará o seu Jubileu 
de Rubi Presbiteral, 40 anos de padre, no dia 14 de 
julho. As missas em ação de graças acontecerão 
no dia 14 de julho, às 18h15, na Paróquia Nossa 
Paróquia Nossa Senhora do Desterro, Catedral, em 
Florianópolis, onde o presbítero é pároco. Pe. David 

estende seu jubileu ao longo do mês de julho. No 
dia 17, às 18h, celebra na Igreja Matriz da Paróquia 
São José, no Centro Histórico. No dia 18 de julho 
serão realizadas duas celebrações: às 10h, na Igreja 
Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Lapa, no Ri-
beirão da Ilha, em Florianópolis, e às 18h, na Igreja 
Matriz da Paróquia Santíssimo Sacramento, em 
Itajaí. No dia 24 de julho a celebração será na Igreja 
Matriz da Paróquia São Sebastião, em Tijucas, às 
19h30. No dia 25 de julho, duas celebrações: às 9h, 
no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro 
Estreito, em Florianópolis, e às 19h, na Igreja Ma-
triz da Paróquia São Cristóvão, bairro Cordeiros, 
em Itajaí. 

A celebração em ação de graças pelo jubileu pres-
biteral do Pe. Ednardo Serafim de Sousa, SJ, acon-
tecerá no dia 11 de julho, às 9h30, na Igreja Santa 
Catarina de Alexandria, que fica no Colégio Catari-
nense, em Florianópolis.

Pe. David  Antônio Coelho,
celebra 40 anos de padre

Pe. Hélio da Cunha,
celebra 40 anos de padre

Pe. Ednardo S. de Sousa, SJ,
celebra 25 anos de padre

Pe. José Manuel dos Santos, 
FDP, celebra 50 anos de padre
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A pandemia mexeu profun-
damente com toda sociedade e 
com cada ser humano. Se por 
um lado ampliaram-se ações 
solidárias junto às pessoas que 
passam por necessidades, por 
outro, o isolamento social tam-
bém auxiliou no individualis-
mo e na falta de pertencimento 
comunitário. Há um misto de 
solidariedade e de indiferença 
que paira nas relações sociais.

No dia 19 de junho de 2021, 
o Brasil chegou à triste marca 
de 500 mil óbitos pela Covid-19, 
o que equivale a duas vezes e 
meia o número de mortos pelas 
bombas de Hiroshima e Naga-
saki em 1945. 

Diante desta crise sanitária, 
mas também humanitária, 
ética e moral, a Igreja no Bra-
sil, através da CNBB, tem se 
manifestado constantemente 
a favor da vida, seja por pro-
nunciamentos oficiais que 
denunciam os males causados 
pela polarização político-ide-
ológica, pelo negacionismo e 
pela falta de coordenação na-
cional, que amplia o número 
de doentes e atinge de forma 
desigual a população brasilei-

ra, afetando particularmente 
os mais vulneráveis. Além de 
pronunciamentos, a CNBB tam-
bém promove desde o início 
da pandemia a Campanha “É 
tempo de cuidar”, que desenvol-
ve ações de solidariedade em 
todas as partes do Brasil.

Na Arquidiocese de Floria-
nópolis, há uma grande rede 
de solidariedade que atua 
constantemente para comba-
ter a insegurança alimentar 
e nutricional a que milhares 
de famílias infelizmente 
estão submetidas. Em média 
seis em cada 10 casas vivem 
insegurança no Brasil, o que 
representa mais de 50% da po-
pulação brasileira, que estão 
com as geladeiras e armários 
sem comida.

As ações solidárias realiza-
das neste ano na celebração de 
Corpus Christi em todas as pa-
róquias da Arquidiocese, com a 
arrecadação de cestas básicas e 
roupas, trouxeram um alento e 
um sinal de esperança de dias 
melhores para milhares de fa-
mílias das comunidades empo-
brecidas da Arquidiocese.

Sinodalidade
PA DR E  V I T OR  G A L DI NO  F E L L E R

Toda vida importa!
F E R N A N D O  A N Í S IO  B AT I S T A

Desde o início de seu pontificado, o papa 
Francisco vem insistindo na necessidade 
de as propostas e posições na Igreja serem 
debatidas, trabalhadas, discernidas e decidi-
das em conjunto. De origem grega (sín+ódos, 
sínodo, caminho conjunto), o termo sinoda-
lidade designa uma característica da Igreja 
que busca, em comum, a melhor maneira de 
anunciar e praticar o Evangelho. É um modo 
de fazer com que a essência da Igreja – povo 
de Deus em comunhão – se realize nas con-
cretas situações da vida.

Sinodalidade e colegialidade episcopal
A sinodalidade vai além da colegialida-

de episcopal, a qual significa que os bispos 
devem decidir e agir colegialmente, em 
conferências regionais, nacionais ou con-
tinentais, em sínodos universais, sempre 
em comunhão com o papa. A sinodalidade 
envolve todas as categorias do povo de Deus 
(bispos, presbíteros, diáconos, religiosos/as e 
leigos/as) no estudo paciente e demorado de 
um determinado tema.

No pontificado de Francisco
O sínodo sobre a família, em suas duas eta-

pas, foi preparado por um tempo de escuta 
das próprias famílias, dos agentes de pasto-
ral familiar e do povo de Deus. Um extenso 

questionário foi enviado às instâncias ecle-
siais insistindo que fosse respondido pelo 
maior número possível de fiéis. No sínodo 
sobre os jovens, além do questionário a ser 
respondido pelas diversas expressões das ju-
ventudes, houve um envolvimento de jovens 
do mundo inteiro, num congresso em Roma. 
Além dos bispos, o sínodo sobre a Amazônia 
contou com a participação de diversos repre-
sentantes dos povos amazônicos. 

Caminho sinodal alemão
Incluindo todos os bispos alemães e repre-

sentantes de ordens religiosas, movimentos 
leigos, dioceses e paróquias, universidades, 
consultores de outras igrejas e especialistas 
nos campos que estão sendo discutidos, o 
Caminho Sinodal Alemão reúne cerca de 230 
pessoas para discutir importantes questões 
encaradas pela Igreja Católica na Alemanha. 
O grupo está focado em quatro áreas de estu-
do: o uso do poder e a separação de poderes 
na Igreja; relacionamentos e sexualidade; 
ministério sacerdotal, incluindo conversas 
sobre o celibato; o lugar das mulheres em mi-
nistérios e ofícios na Igreja.

Também a Igreja de nosso continente está 
envolvida num processo sinodal, a caminho 
da Assembleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe, sobre a qual falaremos no próximo mês.

Nossa fé

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

Foto: Procissão do Senhor dos Passos 2017/Arquidiocese de Florianópolis

Foto: Divulgação/ASA Floripa
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Data foi instituída pelo Papa Francisco em meio às celebrações do Ano da Família Amoris Laetitia.

A partir deste ano, no quarto domingo de julho, próximo à festa dos 
Santos Joaquim e Ana, a Igreja é convidada a celebrar o Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos. A data foi instituída em janeiro pelo Papa Francisco 
e tem por objetivo recordar e celebrar o dom da velhice e daqueles que, 
antes de nós e para nós, guardam e transmitem a vida e a fé.

O tema escolhido pelo Santo Padre para a ocasião é “Eu estou conti-
go todos os dias” (cf. Mt 28,20) e expressa a proximidade do Senhor e da 
Igreja à vida de cada idoso, especialmente neste momento difícil de 
pandemia. 

A mensagem do Papa Francisco para a data foi divulgada no dia 22 de 
junho (clique aqui para ler na íntegra) e, nela, colocou-se lado a lado aos 
idosos: “’Eu estou contigo todos os dias’ (cf. Mt 28, 20) é a promessa que o 
Senhor fez aos discípulos antes de subir ao Céu; e hoje repete-a também 
a ti, querido avô e querida avó. Sim, a ti! ‘Eu estou contigo todos os dias’ 
são também as palavras que eu, Bispo de Roma e idoso como tu, gostaria 
de te dirigir por ocasião deste primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Ido-
sos: toda a Igreja está solidária contigo – ou 
melhor, conosco –, preocupa-se contigo, 
ama-te e não quer deixar-te abandonado”.

“Mesmo quando tudo parece escuro, como 
nestes meses de pandemia, o Senhor conti-
nua a enviar anjos para consolar a nossa 
solidão repetindo-nos: ‘Eu estou contigo 
todos os dias’. Di-lo a ti, di-lo a mim, a todos. 
Está aqui o sentido deste Dia Mundial que 
eu quis celebrado pela primeira vez precisamente neste ano, depois de 
um longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida social: 
oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa – especialmente quem 
dentre vós está mais sozinho – receba a visita de um anjo!”, explicou 
Papa Francisco na mensagem sobre o motivo pelo qual proclamou jus-
tamente neste ano o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.

“Atenção! Qual é a nossa vocação hoje, na nossa idade? Salvaguardar 
as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. Não vos 
esqueçais disto”, destacou o pontífice. 

Para o Papa Francisco, os idosos são fundamentais para a construção 
do mundo de amanhã, como “parte ativa na reabilitação e apoio das 
sociedades feridas”, e sugere três pilares sobre os quais sustentar esta 
nova construção: os sonhos, a memória e a oração. E explica: “A proxi-
midade do Senhor dará – mesmo aos mais frágeis de nós – a força para 
empreender um novo caminho pelas estradas do sonho, da memória e 
da oração”.

Indulgência plenária
No mesmo dia da divulgação da mensagem do papa, foi publicado 

um decreto da Penitenciaria Apostólica sobre a Indulgência Plenária 
aos avós, aos idosos e a todos os fiéis que, “motivados por um autêntico 
espírito de penitência e caridade, participarem no dia 25 de julho de 

2021, em ocasião do Primeiro Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos, da solene celebração que o 
Santíssimo Padre Francisco presidirá na Basíli-
ca Papal Vaticana ou então das diversas funções 
que ocorrerão em todo o mundo.”

A indulgência também será concedida nesse 
dia àqueles que visitarem, real ou virtualmen-
te, idosos necessitados ou em dificuldade. Da 
mesma forma, estende-se aos idosos doentes e 

todos que estiverem impossibilitados de sair de casa por motivo grave 
e se unirem espiritualmente à data. E isso pode ser pela televisão, rádio 
ou pelos novos meios de comunicação.

O documento recorda ainda as condições habituais para receber a 
indulgência plenária, que também são exigidas: confissão sacramental, 
comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice.

Foto: Vatican Media

Igreja celebra Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos

“Atenção! Qual é a nossa vocação hoje, na 
nossa idade? Salvaguardar as raízes, transmitir 

a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos.  
Não vos esqueçais disto" 

(Papa Francisco)
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Foto: Ismael Melo/ArquiFloripa

Completando 90 anos neste mês de julho, Maria Ema Orsi Feller é uma avó muito orgulho-
sa da família que construiu ao longo de sua vida. É mãe de 12 filhos, avó de 20 netos e tem 13 
bisnetos. Conversou conosco do jornal da arquidiocese e contou um pouco da sua história.

Dona Mariquinha, como é conhecida por amigos e familiares, além da frequencia do-
minical à missa, na Igreja Matriz de Cordeiros, em Itajaí, participou ativamente da Igreja 
por muitos anos, atuando no Movimento de Irmãos. Com 70 anos de idade, ficou viúva e 
passou a participar menos dessas atividades. Porém, quando indagada sobre a importância 
da pessoa idosa dentro da Igreja, Maria fala que “a pessoa idosa tem muito para acrescentar 
dentro da Igreja com experiência, disponibilidade e muito amor”.  

O maior orgulho da Dona Maria é ter um filho padre, o vigário geral da Arquidiocese, Pe. 
Vitor Galdino Feller. Orgulha-se também de que nenhum dos filhos e netos casados estão 
separados e que todos são pessoas boas. Em sua simplicidade ela conta que se sente muito 
amada por toda a família e fica muito feliz em ver que todo o trabalho e dificuldades en-
frentados ao longo da vida valeram a pena para construir esta família.

Este Dia Mundial dos Avós e dos Idosos vem mostrar a importância da pessoa idosa den-
tro da Igreja como membro ativo e participante, com muito a contribuir para a construção 
do reino de Deus.

Maria Ema Orsi Feller - Itajaí

O casal Vera Lucia Ferreira, 64 anos, e Valderi Ferreira, 63 anos, estão casados há 43 anos. Juntos participam da Paró-
quia São José que fica no centro histórico, na cidade que de mesmo nome. Em suas atividades dentro da Igreja fazem 
parte do Movimento de Irmãos, do grupo de música, e são voluntários da Festa do Divino Espírito Santo. Construíram 
uma família com três filhos e quatro netos, todos envolvidos com a comunidade. O casal acredita que o mais importante 
é servir a Deus com amor e ser um bom exemplo para a família.

O casal considera uma dádiva divina serem avós, ainda mais quando se participa da criação e educação das crianças, 
como é o caso de Vera e Valderi. Acreditam que trazem bons exemplos e muito amor. Dois de seus netos já participam de 
atividades na comunidade: um, como coroinha e outro, na coleta das celebrações. 

Segundo Vera e Valderi, participar das atividades da Igreja é uma necessidade espiritual que trazem desde quando 
eram crianças e acompanhavam seus pais, se sentem felizes por estarem disponíveis para sua comunidade. Ainda afir-
mam que é muito importante a participação dos idosos na Igreja como exemplo para os mais jovens e para outros idosos 
também, que é bom servir com amor e alegria. 

Vera e Valderi Ferreira - São José

As restrições impostas pela pandemia de Covid-19 afetaram todo o mundo, em especial as pesso-
as que fazem parte dos grupos de risco, como os idosos. Para eles, o distanciamento físico tem um 
peso maior e afetou consideravelmente o cotidiano. Por terem a saúde mais fragilizada os idosos 
na sua maioria precisaram abrir mão do convívio com seus familiares e amigos para se protege-
rem. 

Antes do início da pandemia, a Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) da Arquidiocese de Florianópolis 
realizava visitas domiciliares aos idosos e, diante da nova realidade, essas visitas passaram a ser de 
maneira digital. A suspensão das visitas aconteceu em março de 2020. A coordenadora arquidioce-
sana da PPI, Ângela Maria Conceição Torres, explica que muitos idosos estavam acostumados com 
essas visitas e participaram de atividades em grupo antes do início da pandemia e, não sendo mais 
possível, a pastoral buscou novas alternativas para estar próxima desses idosos. 

Em 2020, a pastoral lançou a campanha “Você já ligou para o seu idoso hoje?”, com o objetivo de 
incentivar os líderes e agentes da pastoral a usarem dos meios digitais para gerar a aproximação 
com os idosos. As ligações são realizadas através do aplicativo WhatsApp. “Através dos telefonemas 
e chamadas de vídeos, conseguimos identificar as necessidades desses idosos e as encaminhamos 
aos agentes das paróquias. Temos observado que esse novo acompanhamento tecnológico fez com 
que familiares e cuidadores passassem a interagir mais com a pessoa idosa, que antes ficava isola-
da dentro do seu próprio lar”, explica Ângela.

Outra ação realizada pela pastoral é a conscientização dos familiares que coabitam com os ido-
sos. A PPI os incentiva a tirar um tempo do dia para se sentarem e conversar com eles e os incluir 
nas tarefas do cotidiano, para que o idoso esteja sempre em movimento.  

Atualmente a Pastoral da Pessoa Idosa está presente em 26 paróquias, em 15 municípios do ter-
ritório na Arquidiocese. 

Pastoral da Pessoa Idosa se reinventa na pandemia

Avós: testemunho de amor e fé

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Idosos continuam sendo acompanhados, agora através das novas tecnologias.
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Em 26 de janeiro de 2021, o Papa Francisco 
acolheu a proposta da Congregação para o 
Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos de 
inscrever a memória dos santos Marta, Maria 
e Lázaro no Calendário Romano Geral, a ser 
celebrada em 29 de julho de cada ano.

Salienta o decreto promulgado: "Na casa de 
Bethânia, o Senhor Jesus experimentou o espí-
rito de família e a amizade de Marta, de Maria 
e de Lázaro; por isso, o Evangelho de São João 
afirma que Ele os amava. Marta ofereceu-Lhe 
generosamente hospitalidade, Maria ouviu 
atentamente as suas palavras e Lázaro saiu de 
imediato do sepulcro a convite d’Aquele que 
aniquilou a morte”. 

Nota-se que Bethânia era um lugar aonde 
Jesus ia com frequência (Mt 21,17; Mc 11,1). 
Mesmo Bethânia sendo uma colônia de lepro-
sos era o lugar em que Jesus gostava de estar 
porque aí encontrava descanso, repouso, cari-
nho, amizade profunda e verdadeira. 

Marta é um nome de origem aramaica “Mar-
tha”, que significa senhora, patroa, dona do lar. 
É citada na Bíblia em Lucas (Lc 10, 38-42) no 
episódio em que é advertida por Jesus: “Marta, 
Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas 
coisas…” .  E também no episódio da ressurrei-
ção de Lázaro em João 11.

O nome Maria tem origem no hebraico 
"Miryam" que significa amada. Aparece na 
Bíblia junto de Marta nos dois momentos ci-
tados. No diálogo com Marta, Jesus defende-a: 
“Maria escolheu a melhor parte, que não lhe 
será tirada” (cf. Lc 10,42) e também aparece na 
ressurreição do seu irmão Lázaro.  

Maria também é citada na Palavra de Deus, 
quando seis dias antes da Páscoa unge os pés 
de Jesus (cf. Jo 12). Neste episódio, Padre Léo 
sempre enfatizava a renovação na vida das 
pessoas que Jesus pode proporcionar. É preciso 
estar aos pés de Jesus para ouvi-lo e assim ter 
coragem para aos seus pés amá-lo ao ponto de 

dar tudo o que se tem de mais precioso, como 
vemos no sinal do vaso de perfume caro que-
brado para ungir os pés de Jesus.

Lázaro também vem do hebraico “Eleazar”, 
que significa Deus ajudou. Lázaro era leproso. 
E como naquela época a lepra não tinha cura, 
era tido como um maldito, castigado por Deus. 
Porém, o menor versículo da Bíblia se dá no 
episódio da ressurreição de Lázaro. “Jesus cho-
rou” (cf. Jo 35). Aqui está a certeza do amor de 
Jesus por Lázaro. E assim, ao ressuscitá-lo, Jesus 
revela ser realmente a Vida Plena. 

Enfim, esses três amigos de Jesus nos en-
sinam muito. Com Marta, aprendemos que 
precisamos do compromisso e da ação. Marta 
está sempre pronta a servir, aprendemos com 
ela a necessidade de servir os irmãos, mas ao 
mesmo tempo notamos o perigo de nos per-
dermos no ativismo. Com Maria, podemos 
aprender que o melhor lugar para se estar é aos 
pés do Mestre com os ouvidos atentos a seus 
ensinamentos, pois eles nos encorajam a uma 
mudança total de vida para achar sentido na 
nossa vida e assim planificá-la. 

Com Lázaro tomamos consciência de que 
nossa lepra nos leva à morte e que só Jesus 
pode-nos salvar da morte. Hoje nossa lepra 
é a dependência química, a inveja, a fofoca, o 
desamor, a falta de sentido, a violência, enfim, 
o pecado. Lázaro nos lembra que somos neces-
sitados do amor do amigo Jesus para ressusci-
tarmos como pessoas novas e curadas diante 
da lepra que nos consome.

Que em Bethânia, a exemplo de Marta, 
Maria e Lázaro, consigamos acolher Jesus e 
cultivar com Ele uma amizade profunda, sin-
cera e verdadeira. E que essa amizade frutifi-
que em curas, milagres, disposição, coragem 
e força para anunciar com a vida o amor e a 
esperança.

Padre Elinton Costa, bth
Comunidade Bethânia

O Cânon do Novo Testamento possui outra carta 
de São Pedro (2Pd) com diversas  referências pes-
soais ao apóstolo, além do seu nome em 1,1; faz 
alusão à iminência de sua morte (1,14), revelada-
-lhe pessoalmente por Cristo (cf. Jo 21,19); o fato 
de ter sido testemunha ocular da "majestade do 
Senhor" (1,16), possível refererência à Transfigura-
ção (cf. Mt 17,1-5); e uma nota à sua primeira carta 
(3,1). Mesmo assim, a autoria de Pedro é bastante 
discutida por razões de estilo e temáticas, por ele 
citar outros escritos (3,2.15-16), e citar a morte dos 
"pais" da fé (3,4), ou seja, a primeira geração cristã. 
É mais provavelmente, então, que um discípulo 
do apóstolo tenha escrito a carta a partir de seus 
ensinamentos.

Os destinatários da carta são todos os cristãos 
"que receberam, pela justiça de nosso Deus e Sal-
vador Jesus Cristo, uma fé de valor igual à nossa" 
(1,1). Esses cristãos deveriam sofrer com o assédio 
de falsas doutrinas, pois o texto revela as mes-
mas preocupações da primeira carta (1Pd): pôr de 
sobreaviso contra os falsos doutores e resolver a 
inquietação surgida pela demora da Parusia (a 
vinda de Cristo).

Esses falsos mestres parecem que saíram da 
comunidade cristã (2,2) e levaram consigo muitos 
seguidores (2,3). O autor não lhes poupa adjetivos 
severos: míopes (1,9), atrevidos, arrogantes, irra-
cionais (2,10.12), impuros, viciados de adultério 
(2,14), fúteis e cheios de concupiscência (2,18), 

corruptos e enganadores (2,19; 3,3). Ao que parece, 
eram ex-cristãos que, diante da demora da vinda 
do Senhor, abandonaram a fé e começaram a 
negar a salvação em Jesus Cristo (3,4.9). 

No próximo número do Jornal da Arquidiocese, 
veremos como a carta procura reforçar a fé dos 
cristãos naquele contexto de crise.

2ª Carta de São Pedro (1Pd) - Introdução

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

Lectio Divina
PADR E PAULO STIPPE SCHMITT

Marta, Maria e Lázaro de Bethânia

Meditatio (meditação)
O Evangelho para nossa meditação faz parte da Liturgia da Pa-

lavra para a memória de São Joaquim e Sant’Ana, pais de Nossa 
Senhora, avós de Jesus. Jesus proclama mais uma bem-aventu-
rança: Felizes vocês, que veem e ouvem tudo isso que muitos qui-
seram ouvir e ver!”. Medito essas palavras, ouço-as imaginando 
a cena, Jesus e seus discípulos, privilegiados e felizes em verem e 
ouvirem a realização da esperança prometida aos antepassados. 
É Jesus, Messias esperado e agora presente entre nós.

Oratio (oração)
Rezo com a primeira palavra de Jesus nesta passagem bíblica: 

Felizes!

Contemplatio (contemplação)
Coloco-me em contemplação diante da palavra de Jesus. E 

meus olhos? E meus ouvidos? O que vejo e como vejo? O que ouço 
e como ouço? O que vejo e ouço das maravilhas de Deus ao meu 
redor? Como este ver e ouvir me alegra? Alegro-me em ser cristão, 
em saber que vejo e acolho em mim a salvação que muitos espe-
raram e que se realiza em Jesus?

Missio (missão)
Joaquim e Ana, pais de Maria, viram a realização das promessas 

de Deus através de sua filha, Mãe de Jesus. Felizes Joaquim e Ana! 
Feliz Maria! Acolhendo a realização das promessas de Deus, tam-
bém eu quero viver esta felicidade anunciada no Evangelho.

Lectio (leitura):  
Mateus 13, 16-17

Naquele tempo, disse Jesus 
a seus discípulos: “Felizes 
sois vós, porque vossos 
olhos veem e vossos ouvidos 
ouvem. Em verdade vos digo, 
muitos profetas e justos 
desejavam ver o que vedes, e 
não viram, desejavam ouvir 
o que ouvis, e não ouviram”.
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A Paróquia Senhor Bom Jesus de Nazaré, no Centro de Palhoça, foi criada em maio de 1921, através de um 
decreto do então bispo Dom Joaquim Domingues de Oliveira, e sua administração foi confiada aos padres 
franciscanos. O primeiro pároco diocesano foi o Pe. Ernesto Pretti, nomeado em 12 de fevereiro de 1956. 
A antiga Igreja Matriz foi demolida em maio de 1988 e o novo templo foi inaugurado em agosto de 1989. 
Atualmente a paróquia possui 15 comunidades. Para conhecer mais sobre a história da Paróquia, acesse: 
https://www.facebook.com/paroquiadepalhoca. 

Nossas paróquias:

Giro de notícias:

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro Enseada de Brito, em 
Palhoça, foi criada em maio de 1750 por Alvará Régio do Direito do Pa-
droado de Dom João V, Rei de Portugal. A paróquia foi desativada por 
alguns anos e sua reativação aconteceu em maio de 2000. Na ocasião 
Pe. Valmir Laudelino Silvano assumiu como pároco. Em 2020 a paró-
quia completou 270 de criação e atualmente possui 19 comunidades. 
Para conhecer mais sobre a história da Paróquia, acesse: https://www.
facebook.com/PNSR1750/. 

Foto: PASCOM
/Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Foto: Pascom/Paróquia Sagrados Corações

Foto: Comunicação Sem. Convívio Emaús

A Paróquia Santo Antônio, em Itapema, realizou uma missa em honra 
ao seu padroeiro, no dia 13 de junho. Como forma de preparação para 
a festividade foi realizado um tríduo e também aconteceu a venda de 
quitutes, como pães e bolos. 

A Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque, realizou um tríduo em 
preparação ao dia de seu padroeiro, que foi celebrado no dia 21 de 
junho. Uma das celebrações contou com a presença do Arcebispo 
Metropolitano, Dom Wilson Tadeu Jönck. 

Os fiéis da Paróquia Sagrados Corações, do bairro 
Barreiros, em São José, celebraram a Solenidade do 
Imaculado Coração de Maria, no dia 12 de junho. No 
final da celebração também aconteceu a bênção dos 
casais de namorados.

Para celebrar a memória do padroeiro dos seminaristas, São Luís Gonzaga, 
os seminaristas da Etapa Configuração, Seminário Convívio Emaús, rea-
lizaram um dia especial, que contou com palestras, celebração da missa e 
visitação a capelas e igrejas de Florianópolis.  
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Escola Catequética de Multiplicadores 
completa um ano no modo online

CARIDADE SOCIAL

ASA divulga lista dos projetos aprovados pelo 
Fundo Arquidiocesano de Solidariedade

A Ação Social Arquidiocesana (ASA) divulgou no 
mês de junho a lista dos projetos que foram apro-
vados pelo Fundo Arquidiocesano de Solidariedade 
(FAS). A reunião para análise e aprovação dos projetos 
inscritos no FAS aconteceu na sede da ASA na Cúria 
Metropolitana, em Florianópolis, no dia 08 de junho. 
Estiveram presentes na reunião Pe. Alcides Albony do 
Amaral, da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral; 
Pe. Tarcísio Pedro Vieira, êcônomo da Arquidiocese; 
Diácono Luiz Paulo de Campos, presidente da ASA; e 
Mariele Leticia Gomes Magalhães Santos, técnica em 
Projetos Sociais pelo conselho gestor do FAS. 

Os projetos escolhidos foram: Projeto Esperança e 

a Musicalização: Despertando talentos e expressando 
sentimentos da Assistência Social São Luiz – ASSL; 
Apostila e Impressão que Transformam: Curso pré-
-vestibular/ ENEM IPE do Instituto José Berckenbro-
ck; Acessibilidade e Segurança aos Idosos Residentes 
da Associação Casa Irmã Dulce – “Lar Santa Maria 
da Paz”; Espaço de Estimulação Cognitiva da Casa da 
Criança do Morro da Penitenciaria; Acessibilidade 
ao Sistema de informação PPI da Pastoral da Pessoa 
Idosa; e Obras Sociais Nossa Senhora da Alegria da 
Ação Social e Cultural de Monte Alegre. 

O FAS é um fundo solidário permanente, composto 
pelos recursos da Coleta da Campanha da Fraternida-

de, realizada no Domingo de Ramos. O FAS visa apoiar 
projetos realizados pelas Ações Sociais Paroquiais, 
Movimentos Sociais, Grupos de Economia Solidária 
e Pastorais Sociais da Arquidiocese de Florianópolis. 

Mais do que mecanismo de financiamento de pro-
jetos, o Fundo de Solidariedade é um instrumento da 
economia comunitária a serviço do desenvolvimento 
local, visto que os projetos sociais devem cumprir 
um papel de fortalecimento das organizações locais, 
das dinâmicas geradoras do desenvolvimento local/
comunitário, econômico e social. Mais informações: 
https://www.asafloripa.org.br/fas/fundo-arquidioce-
sano-de-solidariedade/. 

Lançada pela Coordenação Arquidiocesana de Ca-
tequese para levar formação aos catequistas durante 
a pandemia, o modo online da Escola Catequética de 
Multiplicadores completa um ano em julho. Mas a 
ECAM da Arquidiocese de Florianópolis existe há 23 
anos e nasceu da necessidade de acompanhar e apri-
morar a formação de catequistas no desempenho de 
sua vocação e missão.

A iniciativa surgiu a partir do Diretório Geral para 
a Catequese, apresentado ao mundo pelo Papa João 
Paulo II em 1997. “Percebemos que muitos catequistas 
solicitavam uma formação continuada e procura-
vam um maior aperfeiçoamento com o objetivo de 
uma transmissão mais coerente da fé. Para alcançar 
este objetivo, tivemos a ajuda de muitas paróquias 
que colocaram seus espaços à disposição para fazer 
acontecer a Escola Catequética. Já em 2019, a Escola 
catequética passou a estar presente em quase todas 
as foranias, para estar mais próxima de onde estão os 
catequistas”, explica a coordenadora arquidiocesana, 
Irmã Marlene Bertoldi.

Nesses anos todos, muitos conteúdos foram desen-
volvidos em sistema de rodízio, de três em três anos, 
respeitando alguns critérios: 1) que a Palavra de Deus 
fosse a fonte inspiradora; 2) que o processo formati-

vo tivesse a mística e a espiritualidade como força 
propulsora; 3) que a formação levasse em conta uma 
evangelização inculturada; 4) que os conteúdos e a 
metodologia tivessem como ponto de partida as ex-
periências pessoais e comunitárias; 5) que pudessem 
atender uma catequese no estilo de um processo con-
tínuo, progressivo da educação da fé; 6) que fosse dada 
uma atenção especial aos catequistas iniciantes.

A Etapa 53, publicada na primeira quinta-feira de 
julho, marca o início do segundo ano do formato on-
line da Escola Catequética. As etapas disponíveis em 
julho trazem formações com participações especiais 
do Arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu 
Jönck, e do coordenador da Coordenação de Pastoral, 
Pe. Alcides Albony Amaral.

“Agradecemos a Deus que esteve presente em todo 
caminhar desta Escola. A presença do Espírito Santo 
moveu-nos a moldá-la aos sinais dos tempos, acom-
panhando com criatividade a necessidade de nossos 
dias”, finaliza Irmã Marlene. 

Os vídeos de todas as etapas do conteúdo online da 
ECAM estão disponíveis na página da Catequese no 
site da Arquidiocese: arquifln.org.br/catequese. Siga 
as redes sociais da Catequese para acompanhar: face-
book.com/catequesearquifln e @catequesearquifln.

Foto: Fabíola Goulart/ArquiFloripa
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Cronograma - julho de 2021
03/07 – São Tomé
04/07 - Solenidade de São Pedro e São Paulo 
09/07 - Santa Paulina
10/07 - Aniversário de Dom Wilson
11/07 – São Bento
15/07 - São Boaventura 
16/07 - Nossa Senhora do Carmo
22/07 - Santa Maria Madalena
25/07 - São Tiago, Apóstolo 
25/07 - I Dia Mundial dos Avós e dos Idosos 
26/07 - São Joaquim e Sant’Ana 
26 a 29/07 - Retiro dos Padres - 2ª turma
29/07 - Santa Marta
31/07 - Santo Inácio de Loyola

Setor Juventude motiva 
proximidade entre 

jovens e idosos
Os jovens da Arquidiocese de Florianópolis também são chamados a vivenciar 

com alegria o 1º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, segundo o assessor do Setor 
Juventude, Pe. Ewerton Gerent. Será a primeira vez que a Igreja celebrará a data em 
nível mundial, no dia 25, quarto domingo de julho, perto da memória dos avós de 
Jesus, Santa Ana e São Joaquim, e durante o Ano da Família Amoris Laetitia.

O Papa Francisco, de quem partiu a convocação para a celebração da data, afir-
mou em diversas vezes ao longo do seu pontificado a importância da proximidade 
entre jovens e idosos. Uma das primeiras falas do pontífice sobre isso foi durante 
a sua visita ao Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janei-
ro. “Como é importante o encontro e o diálogo entre as gerações, principalmente 
dentro da família”, afirmou ele na oportunidade, no dia 26 de julho de 2013. 

“Os idosos são o hoje e o amanhã da Igreja. Sim, eles são também o futuro de 
uma Igreja que, junto com os jovens, profetiza e sonha. Por isso, é importante que 
idosos e jovens conversem entre si. É muito importante”, destacou ainda o Papa 
Francisco em 2020, durante seu discurso no Congresso Internacional da Pastoral 
dos Idosos.

 “Somos chamados a ser presença ativa junto aos idosos, a escutar, conversar, 
consolar, alegrar, ajudar e estar próximo, online ou fisicamente quando for pos-
sível. Há muita coisa que os jovens podem aprender dos mais velhos! Como nos 
diz o Papa Francisco: ‘se os jovens são chamados a abrir novas portas, os anciãos 
têm as chaves. Não há futuro sem este encontro entre anciãos e jovens; não há 
crescimento sem raízes, e não há florescimento sem novos rebentos. Jamais profe-
cia sem memória, jamais memória sem profecia; mas que sempre se encontrem!’”, 
exorta Pe. Ewerton.

Mas como os jovens podem seguir as palavras do Santo Padre, especialmente 
agora em meio à pandemia? Para o presidente do Lar Santa Maria da Paz, Luiz 
Carlos Santana Filho, há muitas formas, desde o trabalho voluntário na manu-
tenção física da instituição localizada em Tijucas até o envio de mensagens de 

Foto: PJ/Paróquia Sagrado Corações

O PJCast é um projeto criado por membros da Pastoral da Juventude da Paróquia 
Sagrados Corações, em Barreiros, São José. Os jovens estavam com suas atividades 
paradas por causa da pandemia, mas o desejo de continuar evangelizando era 
grande. Em uma reunião online surgiu a ideia de inovar , levando conhecimento, 
entretenimento e experiências a outros jovens através de um programa de áudio, 
que é chamado de podcast.  

Inicialmente o projeto surgiu através de pequenos encontros na web rádio da 
paróquia, onde acontecem conversas e trocas de experiências. Com o tempo, os jo-
vens decidiram que essa atividade poderia crescer e se tornar algo maior. E assim 
surgiu o PJCAST.

A primeira edição do podcast aconteceu na última semana de maio e contou 
com a participação especial do Pe. Sedemir de Melo, Pároco da Paróquia Sagrados 
Corações. Os programas acontecem quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, às 
20h30, e podem ser acompanhados através das redes sociais e do canal do youtube.

Jovens criam podcast para evangelizar na pandemia 

carinho para os residentes. “Com a pandemia as visitas são restritas para garan-
tir a proteção dos nossos idosos, mas há sempre muito o que fazer. Precisamos 
de braços e pernas para nos ajudar nas tarefas; precisamos de jovens profissio-
nais que possam oferecer seus serviços voluntariamente; precisamos de gestos 
de carinho como cartinhas, vídeos e telefonemas; precisamos de jovens com-
prometidos em ‘adotar’ um idoso e amá-lo como membro da própria família. 
Mas é importante ter comprometimento e fidelidade”, explica Luiz. Ele fala com 
carinho do grupo de jovens de São João Batista que visitava com frequência a 
instituição e lamenta que mais grupos não sigam o mesmo exemplo.

O jovem Lennon Rieger trabalha como técnico de enfermagem na Casa Santa 
Maria dos Anjos, no centro de Palhoça, mantida pela Paróquia Senhor Bom Jesus 
de Nazaré. O exemplo de Santa Paulina o incentivou a escolher sua profissão e a 
dedicá-la ao cuidado de idosos. “Cuidar dos idosos é cuidar da nossa própria his-
tória. Há uma canção de Santa Paulina que diz: tenham preferência pelos idosos 
e doentes, pois Deus está no pequeno e no sofredor. Além dessa inspiração, eu tive 
avós maravilhosos e próximos. Com os idosos, eu aprendo a cultivar a paciência, a 
praticar o amor, e todos os dias saio abastecido pelas experiências de vida deles”, 
testemunha Lennon que, além do trabalho na instituição, também auxilia os ido-
sos como Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística ao levar a 
Eucaristia a muitos deles que estão enfermos.

Para haver mais testemunhos como esse, Pe. Ewerton convida os jovens a saí-
rem da zona de conforto e procurarem a convivência frequente com seus paren-
tes e vizinhos mais velhos, ou até ir ao encontro dos idosos na própria comuni-
dade, com todos os cuidados para não contribuir com a disseminação do novo 
coronavírus. “A juventude é, por natureza, muito criativa. Com certeza encontrará 
formas de demonstrar carinho e atenção”, finaliza.

O site da Arquidiocese de Florianópolis traz uma lista de instituições de longa 
permanência de idosos (ILPI) ligadas à Igreja. Clique aqui e confira. O jovem Lennon Rieger, de Palhoça, com sua avó, Nelcinda Martins Rieger.
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ANO INACIANO
Tempo de abrir o nosso coração 
para experimentar o caminho de fé 
e de conversão, como fez 
Santo Inácio de Loyola.

Ano Inaciano: ver novas todas as coisas em Cristo 
Igreja celebra 500 anos da conversão de Santo Inácio de 

Loyola, fundador da Companhia de Jesus.

Cavaleiro, santo, escritor, amigo, 
diplomata, mestre, sacerdote e, so-
bretudo, um peregrino. Santo Inácio 
de Loyola, fundador da Companhia 
de Jesus (Ordem dos Jesuítas), nasceu 
na Espanha em 1491 e morreu em 
Roma em 31 de julho de 1556. Em 
1521, quando defendia a cidade de 
Pamplona, caiu gravemente ferido 
por uma bala de canhão e, durante a 
sua recuperação, motivado por algu-
mas leituras que inicialmente não 
lhe faziam gosto, acabou tendo a sua 
vida mudada radicalmente. Essas 
leituras foram a porta de entrada 
para a sua conversão. A partir desse 
acontecimento, o jovem Inácio tri-

lhará um caminho de descoberta da vida interior e da pessoa de Jesus Cristo. 
Este homem de personalidade forte conseguiu, através de suas ações e pa-

lavras, atrair como um ímã as pessoas para Cristo e para a sua Companhia. 
Inácio foi canonizado em 1622, juntamente com Santa Teresa de Ávila, e os 
santos Francisco Xavier e Felipe Néri. Passados 500 anos da conversão de seu 
fundador e 400 anos de sua canonização, a Ordem dos Jesuítas celebra o seu 
Ano Inaciano, que é uma grande oportunidade para conhecermos o legado 
de Santo Inácio e trilharmos também nós um caminho de fé e conversão. A 
Santa Sé, por ocasião deste ano jubilar, concederá indulgência plenária aos 
fiéis que visitarem as igrejas da Companhia de Jesus durante todo o Ano Ina-
ciano (20 de maio de 2021 a 31 de julho de 2022). É um convite aos cristãos 
para darem um passo particular que expresse o desejo de avançar em sua 
peregrinação espiritual. 

Mais recentemente, os papas São João Paulo II, Bento XVI e o também je-
suíta, Papa Francisco, reconheceram e confirmaram a missão da Companhia 
de Jesus mundo afora. Ao final, quem sabe, poderemos repetir as palavras do 
Padre Antônio Vieira em seu sermão de Santo Inácio, em 1669: "admirável é 
Deus em seus santos, mas em Santo Inácio Deus é singularmente admirável".

No dia 20 de maio de 2021, quando há 500 anos Inácio de Loyola caía ferido 
por uma bala de canhão enquanto defendia a cidade de Pamplona, a Compa-
nhia de Jesus e toda a família inaciana espalhada pelo mundo iniciaram a ce-
lebração do Ano Inaciano 2021-2022, com o tema “Ver todas as coisas novas em 
Cristo”. Esse tema traduz bem a experiência de Deus que Inácio teve, a partir 
da qual ele conseguiu uma profunda união com Cristo, o que lhe possibilitou 
ver como novas todas as coisas. Como nos convoca o Padre Arturo Sosa, Supe-

rior Geral dos Jesuítas, esta “é uma ocasião para pedirmos a graça de sermos 
renovados pelo Senhor, desejando descobrir em nós um novo entusiasmo 
interior e apostólico, uma vida nova e novos caminhos para seguir o Senhor”. 

Passados pouco mais de 200 anos após a sua aprovação, a Companhia de 
Jesus viveria um dos momentos mais delicados de sua história. O Papa Cle-
mente XIV, movido sobretudo por questões políticas, publicou o breve Domi-
nus ac Redemptor, em 1773, suprimindo a Companhia de Jesus na Europa e em 
seus domínios. A Companhia, então, se refugiou na Rússia da czarina Cata-
rina, que se recusara a publicar em seus territórios o breve papal.  O espírito 
inaciano se manteve apesar dos mais de dois séculos de atividades e vigor 
apostólicos interrompidos. A restauração da ordem aconteceria apenas em 
1814, através da bula Sollicitudo omnium ecclesiarum do Papa Pio VII.

Frater Carlos Cesar Barbosa, SJ

Semana Inaciana em Florianópolis
A Igreja Santa Catarina, pertencente ao Colégio Catarinense, promoverá a 

Semana Inaciana. A programação tem início no dia 31 de julho e se estende 
até dia 6 de agosto.

Confira a programação: 
- 31 de julho: Missa Solene em honra a Santo Inácio de Loyola - 18h30
- 3 de agosto : Colóquio - "Discernimento inaciano: desafio da vida cotidiana"  - 19h
- 4 de agosto: Cine Loyola - Exibição do filme "Inácio de Loyola: Soldado. Peca-
dor. Santo" - 19h30
- 6 de agosto: Vigília de Oração - "Nosso canto celebre a Inácio" - 19h

Endereço: Rua Esteves Júnior, nº 711 - Centro - Florianópolis
Mais informações: igreja@colegiocatarinense.g12.br


