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Editorial

Nas redes

Todos os anos, a Festa do Divino 
Espírito Santo reúne muilhares de 
pessoas em torno dessa tradicional 
celebração religiosa açoriana. Que 
bonito ver nossas comunidades de 
vermelho para celebrar a segunda 
pessoa da Santíssima Trindade! 
Nesta edição, procuramos contar um 
pouco dessa história e mostrar os 
locais da Arquidiocese de Florianó-
polis.

Também falamos do Encontro 
Mundial das Famílias e como todos 
somos chamados a estar em uni-
dade com o Papa Francisco, através 
das missas em nossas paróquias, e a 
acompanhar a transmissão do Vati-
cano.

Falamos ainda da volta da confec-
ção dos tradicionais tapetes para a 
procisão de Corpus Christi, solenida-
de que é celebrada em todas as paró-
quias da Arquidiocese.

Diáconos se organizam e promo-
vem um fundo para ajudar os diáco-
nos muito idosos ou que enfrentam 
problemas de saúde. 

Boa leitura! 

No mundo atual há uma resistência 
ao silêncio. A civilização moderna não 
sabe parar. Quando transforma seu 
sonho em realidade encerra o silêncio 
em um calabouço úmido e escuro. Vi-
ve-se uma ditadura da palavra, da ên-
fase verbal. Repetidamente, manifesta 
uma ferida purulenta de palavras 
mecânicas, irrelevantes, sem verdade 
e fundamento. São criações midiáticas 
reforçadas por imagens e testemu-
nhos forjados.

O barulho da civilização atual faz fe-
necer a Palavra de Deus, torna-a inau-
dível e inacessível. Da aurora ao anoi-
tecer o silêncio não tem direito de se 
manifestar. Os ruídos querem impedir 
que Deus fale. No meio deste barulho 
infernal, o ser humano se desintegra 
e se perde, fragmentado em múltiplas 
inquietações. Para sair deste túnel an-
seia desesperadamente pelo barulho, 
mas o ruído é um ansiolítico viciante.

Bernanos escrevia “O silêncio inte-
rior – aquele abençoado por Deus – 
nunca me isolou das criaturas. Parece 
que elas chegam e eu as recebo na 
soleira da minha casa” (Diário de um 

Pároco de Aldeia). Já J. Passam em “O 
silêncio como introdução à metafísi-
ca” afi rmava que “o silêncio é, em nós, 
a linguagem sem palavras do ser infi -
nito; o silêncio, por seu próprio peso, 
solicita e orienta nosso movimento 
rumo ao ser infi nito”. E continua “Se a 
palavra caracteriza o ser humano, é o 
silêncio que o defi ne, porque a palavra 
só tem sentido em função deste silên-
cio”.

A comunicação no seio da Trindade 
é em silêncio. Somos chamados a par-
ticipar desta comunicação silenciosa. 
A comunicação de Deus com o ser 
humano é em silêncio, sem palavras. 
Imitar a Cristo é antes de tudo imitar o 
seu silêncio. A comunicação é intensa 
na manjedoura, na cruz, no túmulo. 
São silêncios de pobreza, de humil-
dade, de abnegação, de mortifi cação. 
É o mistério de sua kenosis, de seu 
despojamento. No Calvário, o silêncio 
é pungente, torna-se a única palavra. 
O discípulo está no mundo, mas não 
é deste mundo. Pilatos se sente pres-
sionado pelo grito da multidão e pelo 
silêncio de Jesus.

Jesus costumava passar noites em 
oração. Mantinha-se por longo tempo 
em diálogo com o Pai. É certo que o 
seu falar, a palavra que pronunciava, 
tinha origem na sua permanência no 
silêncio. Assim, também a sua palavra 
só pode ser compreendida, de modo 
justo, quando se entra no seu silêncio. 
Só se aprende a escutá-la a partir da 
experiência do silêncio.

A força do silêncio
D O M  W I L S ON  T A DE U  J ÖNC K ,  S C J

Arquidiocese de Florianópolis recebe 
medalha Emílio Blum da ACIF

instagram.com/arquifloripa

3ª live comemorativa ao 
“Ano Jubilar Missionário”

youtube.com/arquidiocesedeflorianopolis

Santa Sé concede Indulgência Plená-
ria ao Santuário Santa Paulina 

twit ter.com/arquifloripa

ASA recebe homenagem 
do Lar Santa Maria, de Tijucas

facebook.com/arquifloripa

Vem, 
Espírito Santo!

Nos caminhos de Francisco
“Eu lhes peço, não nos rendamos 
à lógica da violência, à perversa 

espiral das armas. Empreenda-se 
o caminho do diálogo e da paz!” 

1 de maio, no Twitter

“Como Igreja, precisamos voltar ao essencial, não nos 
perder em tantas coisas secundárias, com o risco de 

perder de vista a pureza simples do Evangelho.”
18 de maio, no Twitter

“Não devemos temer as crises da 
vida e da fé: as crises despertam 
a nossa necessidade de Deus e 
permitem-nos assim regressar 

ao Senhor, experimentar 
novamente o seu amor.”

9 de maio, no Twitter

“A santidade não se faz de alguns gestos 
heroicos, mas de muito amor diário.”

15 de maio, no Twitter

“A Palavra de Deus nos liberta 
do egocentrismo, é capaz de 

nos purifi car, iluminar e recriar. 
Coloquemo-nos, pois, à escuta 

da Palavra, para nos abrirmos à 
vocação que Deus nos confi a!”

6 de maio, no Twitter
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Procissão de Nossa Senhora 
de Fátima leva 20 mil pessoas 

à Ponte Hercílio Luz

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

O tempo instável não desanimou os 
devotos de Nossa Senhora de Fátima na 
tarde do dia 15 de maio para a procissão 
dela Ponte Hercílio Luz em direção ao 
Santuário do Estreito, em Florianópolis. 
A última vez que uma procissão assim 
aconteceu foi há 96 anos, na inaugura-
ção da ponte.

O Arcebispo Metropolitano, Dom 
Wilson Tadeu Jönck, participou da ca-
minhada de quase três quilômetros. 
Ao fi nal, dirigiu algumas palavras aos 
devotos e conduziu o momento de con-
sagração a Nossa Senhora.

Para o pároco e reitor do Santuário 
Nossa Senhora de Fátima, Pe. Mário 
José, a volta da procissão pode se tornar 
uma nova tradição religiosa na Grande 
Florianópolis. “Nossa cidade tem uma 
bonita devoção a Nossa Senhora. Foi isso 
que vimos nessa procissão. Com certeza 
queremos repetir no ano que vem”, afi r-
mou.

As fotos do dia estão publicadas nas 
redes da paróquia: facebook.com/fati-
maestreito e instagram.com/fatimaes-
treito.

Foto: Luiz Dias Fotografi a

Florianópolis acolhe XXIV Encontro 
Nacional de Santuários do Brasil

Entre os dias 16 a 20 de maio, acon-
teceu em Florianópolis o XXIV Encon-
tro Nacional de Santuários do Brasil. 
O evento foi realizado no Hotel Tro-
picanas, em Canasvieiras, no norte 
da ilha catarinense. A programação 
incluiu um dia de visita ao Santuário 
Santa Paulina, em Nova Trento, o se-
gundo maior santuário do Brasil e o 
maior da região sul.

Neste ano, o tema foi “A epifania 
do Sagrado nos santuários”, traba-
lhando também o lema bíblico que 
destaca a presença santifi cadora de 
Deus na história humana: “Eles me 
farão um santuário, e eu habitarei 
no meio do meu povo”. Diante dos 
desafi os impostos pela pandemia, 
os organizadores elegeram um tema 
complementar, que abordou os desa-
fi os enfrentados pelas administra-
ções dos santuários: “Administração 
de santuários e captação de recursos”.

O encontro reuniu renomados 
teólogos catarinenses, que contribuí-
ram para a jornada de conhecimento 
e partilha dos participantes. Entre 
eles, está o Vigário Geral da Arquidio-
cese de Florianópolis, Pe. Vitor Galdi-
no Feller, que apresentou o tema: “A 
Epifania do Sagrado nos Santuários: 
Porta Aberta para a Nova Evangeli-
zação”. Outro destaque foi o teólogo 
Pe. Agenor Brighenti, membro da 
Comissão Teológica do Sínodo sobre 
a Sinodalidade, que aprofundou o 
tema “Santuário: Cultura do Encon-
tro e Igreja em Saída”. 

O tema complementar, “Campa-
nhas de arrecadação de recursos 
para santuários”, foi trabalhado com 
a assessoria de Solange Parron, que 
há mais de 20 anos trabalha como 
gerente de Marketing de Relaciona-
mento do Santuário de Aparecida.

Se
Ah, se o mundo se calasse e o silêncio retornasse, se eu esquecesse de ver e ouvir – pelo 
menos um pouco – as notícias da terra, tão cheias de coisas ruins, e escutasse mais a 
voz de Deus...

Sede
Bem-aventurados os portadores da sede de Deus, que trazem paz e amor até para os que 
não O conhecem! 

Autossufi ciência
Livra-me de mim, Senhor, toma conta de mim, e ajuda-me a fazer o que queres.

Chama
A paixão é fogo que logo passa, o amor é chama que permanece. 

Estranho
O homem desconhecido a socorreu quando, acidentada, ela estava embaixo de um 
carro. E ela conheceu a bondade dos estranhos!

Foto: Diocese de Jacarezinho

Fotos: Fabíola Goulart
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Entre os nomes que falarão no Congresso Teológico-
-Pastoral, está o casal de Florianópolis Fabíola Goulart 
e Gustavo Huguenin, convidados diretamente pelo Di-
castério para os Leigos, a Família e a Vida do Vaticano, 
através de uma carta assinada pelo prefeito do dicas-
tério, Cardeal Kevin Farrell. O anúncio dos nomes da 
programação foi feito no dia 31 de maio, no site ofi cial 
do evento.

Casados há quase sete anos, o casal já acumula um 
extenso currículo de serviço na Igreja. Gustavo tem 36 
anos e é designer gráfi co e especialista em marketing 
e branding, atuando hoje com projetos diversos e tam-
bém como coordenador de comunicação do projeto 
internacional “Tweeting with GOD”. Desde jovem era 
ativo na sua paróquia, na cidade de Cantagalo, no Rio 
de Janeiro, em seu grupo de oração, na Pastoral da Co-
municação e como Ministro Extraordinário da Sagra-
da Comunhão. Viu sua vida mudar, quando foi anun-
ciado como o vencedor do concurso da logo da Jornada 
Mundial da Juventude 2013, ingressando pouco depois 
no Comitê Organizador Local para coordenar os proje-
tos de design do evento.

A jornalista Fabíola já é um rosto mais conhecido da 
Arquidiocese de Florianópolis. Entre os anos de 2010 e 
2012, fez parte do Setor Juventude arquidiocesano até 
que partiu para o Rio de Janeiro em fevereiro de 2013 
para ser voluntária no Departamento de Comunicação 
do Comitê Organizador Local da JMJ. Atualmente é jor-
nalista na Assessoria de Comunicação da Arquidiocese 
de Florianópolis.

O namoro que começou em meio aos preparativos 
para a JMJ Rio 2013 foi além. Exatos 30 dias após o ca-
samento, em setembro de 2015, eles embarcavam para 

Cracóvia, na Polônia, para trabalhar por um ano no Co-
mitê Organizador Local da JMJ 2016, onde colaboraram 
à frente da equipe internacional de redes sociais. Três 
anos depois, serviram mais uma vez na comunicação 
da JMJ, desta vez no Panamá, durante dois meses.

Após o ano de missão no país polonês, o casal esco-
lheu Florianópolis como seu lar, situando sua mora-
dia na parte continental da capital catarinense e sua 
vida pastoral no Santuário Nossa Senhora de Fátima, 
no Estreito. Na paróquia, Fabíola é catequista e Gusta-
vo é coordenador do Grupo de Oração da RCC. Os dois 
auxiliam na formação de casais ao sacramento do 
matrimônio e junto à Pastoral da Comunicação, além 
de integrarem o movimento das Equipes de Nossa 
Senhora.

No evento, o casal vai apresentar uma refl exão com 
o tema “Redes sociais: um ‘ambiente’ para os nossos 
fi lhos?” no primeiro painel de sexta-feira, dia 24 de 
junho. Além deles, outro casal brasileiro foi convida-
do no evento que contará com casais convidados da 
Argentina, Itália, Estados Unidos, França, Líbano, Polô-
nia, Síria e Taiwan.

#Compartilha

Evento multicêntrico, Encontro Mundial das Famílias
será realizado em Roma e nas dioceses simultaneamente

Entre os dias 22 e 26 de junho de 2022, a Igreja Católi-
ca em todo o mundo celebra o X Encontro Mundial das 
Famílias, com o tema “O amor em família: vocação e 
caminho de santidade”. Com uma nova proposta apre-
sentada pelo Papa Francisco, o evento será realizado em 
um formato multicêntrico: em Roma e em cada diocese.

Em Roma, o evento principal contará com a presença 
dos delegados das Conferências Episcopais de todo o 
mundo, bem como representantes dos movimentos in-
ternacionais envolvidos na pastoral familiar. A delega-
ção brasileira é formada por cinco bispos, um sacerdote 
e quinze casais. 

A programação do evento em Roma terá início na 
quarta-feira, 22 de junho, com o Festival das Famílias, 
com os testemunhos das famílias, na presença do Papa 
Francisco. De 23 a 25, acontecerá o Congresso Teológico-
-Pastoral, que incluirá celebrações e adoração eucarísti-
ca, conferências pastorais e painel para diálogos sobre 
as experiências pastorais em todo o mundo.

A missa na Praça São Pedro será no sábado, dia 25, 
reunindo os delegados convidados e, especialmente, 
as famílias da Diocese de Roma com seu bispo, o Santo 
Padre. A programação termina no domingo de manhã 
com o Ângelus com o Papa na Praça São Pedro.

Todos poderão acompanhar a semana por streaming 
e, em parte, também pela televisão.O site do evento, dis-
ponível também em português, tem o endereço www.
romefamily2022.com.

Arquidiocese promove lives
Em comunhão com a Igreja do mundo inteiro e em 

resposta ao convite do Santo Padre, a Arquidiocese de 
Florianópolis preparou uma programação especial du-
rante os dias do Encontro Mundial para as Famílias.

No dia 21, quarta-feira, as paróquias celebrarão a 
abertura nas missas. De 22 a 24 de junho, a Arquidiocese 
promove três lives com os temas abordados pelo Encon-
tro Mundial: Amor Familiar, Vocação e Família e Vida 

e Santidade na Família, sempre às 20h, transmitido no 
Facebook e Youtube.

No sábado, dia 25, a Igreja convida os fi éis a acompa-
nhar a Santa Missa com o Papa Francisco, transmitida 
pelas TVs católicas e redes sociais. No domingo, as pa-
róquias são convidadas a celebrar o encerramento do 
Ano da Família Amoris Laetitia, com missa e envio nas 
comunidades.

Casal de Florianópolis é convidado para falar 
no Encontro Mundial das Famílias

A N UNCIE AQUI
(48) 322 4 - 4799
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Sinodalidade e Escuta
PA DR E  V I T OR  G A L DI NO  F E L L E R

Paróquia Ecológica: 
para além de um conceito

F E R N A N D O  A N Í S IO  B AT I S T A
Em nossa preparação para o sínodo de 2023, 

que desenvolverá o tema “Por uma Igreja si-
nodal”, somos convidados à escuta do Espírito 
Santo, que fala por meio de pessoas e aconte-
cimentos e nos provoca a desinstalar-nos de 
nossos ideias e práticas já prontas e preconce-
bidas. 

À escuta do Espírito Santo
O Documento Preparatório sugere que, para 

crescermos como Igreja sinodal, nos coloque-
mos à escuta do Espírito Santo que “sopra 
onde quer; ouves o seu ruído, mas não sabes 
de onde vem, nem para onde vai” (Jo 3,8). Im-
porta fi car abertos às surpresas para as quais 
certamente ele nos colocará ao longo do ca-
minho. Ativa-se deste modo um dinamismo 
que permite começar a colher alguns frutos 
de uma conversão sinodal, que amadurece-
rão progressivamente. Quanto mais se ouve o 
Espírito Santo, mais exigências de conversão 
pessoal e pastoral vão surgir e, assim, exigir de 
nós mudanças profundas.

Processo espiritual de escuta
Diz o Vademecum em preparação para o 

sínodo que a escuta sinodal é orientada para 
o discernimento. Requer que aprendamos e 
exercitemos a arte do discernimento pessoal 

e comunitário. É preciso escutar-se uns aos 
outros, a nossa tradição de fé e os sinais dos 
tempos para discernir o que Deus está dizen-
do a todos nós. O papa Francisco ensina que é 
preciso “escutar a Deus, para que com ele ouça-
mos o clamor do seu povo; ouvir o seu povo até 
estarmos em harmonia com a vontade a que 
Deus nos chama”. Em linguagem popular se 
diria: “a voz do povo é a voz de Deus”. 

Pecado contra o Espírito Santo
Portanto, peca contra o Espírito Santo quem 

não ouve os clamores do povo, seus lamentos e 
sonhos, quem não dá atenção às reclamações 
que o povo apresenta quanto aos escândalos 
sexuais, administrativos, fi nanceiros. Peca 
contra o Espírito Santo quem não escuta 
os sinais dos tempos, quem não põe o pé no 
chão da realidade do povo. Nos evangelhos 
(Mt 12,22-32; Mc 3,20-30), Jesus condena os fari-
seus acusando-os de pecado contra o Espírito 
Santo, porque eram invejosos da popularida-
de de Jesus e diziam que ele expulsava demô-
nios pelo poder de Belzebu. Assim, atribuíam 
a Satanás a obra que o Espírito Santo realizava 
através de Cristo. Desculpavam-se para não 
aceitar a obra de Jesus. Hoje, muita gente fe-
cha-se ao Evangelho quando não escuta os 
clamores do Espírito Santo.

Foto: Sabrina Franzosi/Setor Juventude

Você já participou de algum 
diálogo sobre energia renovável 
em sua paróquia? No Brasil há 
diversas paróquias e dioceses 
que têm colocado na pauta de 
suas reuniões a refl exão sobre 
energia solar e outras formas 
de cuidar da casa comum. Na 
Arquidiocese de Florianópolis, 
não é diferente. São várias pa-
róquias e instituições que estão 
debatendo este assunto. Muitas 
até já implantaram projetos de 
energia solar, produzindo de 
forma sustentável sua própria 
energia.

O Papa Francisco faz um 
convite “urgente a renovar o 
diálogo sobre a maneira como 
estamos a construir o futuro do 
planeta” (LS 14).

A problemática energética é 
um tema latente no mundo e a 
mudança da matriz de fontes 
fósseis (petróleo, carvão e gás) 
por energias renováveis é um 
caminho que toda humanidade 
deverá trilhar pelos próximos 
anos, a fi m de diminuir os im-
pactos climáticos que já presen-
ciamos cotidianamente.

A encíclica Laudato Si, após 

apresentar as causas e os efeitos 
da atual crise ambiental, nos 
convida a uma mudança de 
rumo. Uma ação ou um conjun-
to de ações que nos permitam 
sair dessa “espiral de autodes-
truição”. E a paróquia tem um 
papel fundamental neste senti-
do, pois deve ser difusora do cui-
dado com nossa casa comum. 
Quando cuidamos da criação 
estamos nos aproximando do 
Criador.

A paróquia pode desenvolver 
ações de conscientização, a par-
tir de práticas cotidianas que 
ajudam as lideranças e os fi éis 
a buscarem uma conversão eco-
lógica, conforme pedido do Papa 
Francisco. Isso não seria a cria-
ção de uma nova pastoral, mas 
integrar a dimensão da ecologia 
integral nas ações pastorais já 
existentes.

No domingo, dia 5 de junho, é 
o Dia Mundial do Meio Ambien-
te. Que tal tirar um pequeno 
tempo nas atividades pastorais 
do mês de junho para conversar 
acerca de como estamos agindo 
para ter uma paróquia que atua 
na dimensão ecológica!

Foto: Paróquia São Sebastião/Facebook

Setor Juventude promoveu um espaço de diálogo e escuta sinodal em março com as lideranças.

Paróquia São Sebastião, de Balneário Camboriú, já aderiu à energia solar.
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A Festa do Divino Espírito Santo é uma das mais antigas e difundidas tradições do catolicismo popular catarinense. A origem 
dos festejos está ligada a data do Pentecostes, mas sua difusão aconteceu com a chegada dos colonizadores açorianos.

As festas da devoção ao Divino Espírito Santo voltarão a acon-
tecer conforme a tradição este ano em diversas paróquias da 
Arquidiocese de Florianópolis, após dois anos de restrições sani-
tárias por conta da pandemia global de Covid-19. É uma prática 
coletiva de celebrações religiosas e folclóricas. Esta manifesta-
ção popular foi introduzida na região pelos açorianos por volta 
de 1748.

Por seu valor ancestral, histórico e cultural recebeu o “Títu-
lo de Bem do Patrimônio de Natureza Imaterial” no Estado de 
Santa Catarina. A tradição enraizou-se em várias cidades do 
litoral. Um expressivo conjunto simbólico traduz a devoção ao 
Espírito Santo: bandeira, cetro, salva, coroa, cantorias, promes-
sas, pãezinhos, bailes, bingos, missa solene, novenas, bênçãos e 
peditórios, além da procissão da corte imperial e coroação do 
imperador. 

A saída da Bandeira do Divino, em romaria pelas ruas, anun-
cia o início do Ciclo do Divino Espírito Santo. Ao som de rabeca, 
viola e tambor, os foliões do Divino seguem de casa em casa, 
divulgando a festa e arrecadando donativos. Ornada com fi tas 
multicoloridas e com uma pomba branca colocada no alto do 
mastro, a bandeira tem presença emblemática em todas as ceri-
mônias e é considerada um dos principais símbolos do evento, 
que tem como ponto alto a cerimônia de coroação do Imperador.

Rica em signifi cados, a Festa do Divino Espírito Santo co-
memora a esperança na chegada de uma nova era, um tempo 
futuro em que predomine a paz, a partilha, a solidariedade, a 
liberdade, a caridade e a união das pessoas para prevalecer o 
Império da igualdade.

Origem
A festa foi criada em 1321 pela rainha Isabel de Aragão, que 

prometeu ao Espírito Santo peregrinar pelo mundo com uma 
cópia da coroa e uma pomba caso as desavenças entre o rei Dom 
Dinis e o príncipe Afonso terminassem. Com o fi m do confl ito 
entre pai e fi lho, foi criada a festa, que acabou se tornando uma 
tradição em Portugal e em todos os outros países com traços de 
colonização portuguesa.

As paróquias da Arquidiocese de Florianópolis já têm as datas 
das comemorações deste ano. Confi ra ao lado.

Festa do DIVINO ESPÍRITO 
SANTO: tradição centenária

Foto: Mariela Vieira/Irmandade do Divino Espírito SantoFoto: Pascom - Paróquia Sao Sebastião - Tijucas

Foto: Victor Souza Fotografi as/Paróquia Espírito Santo

Foto: Paróquia São José Foto: Paróquia Santo Amaro

Foto: Paróquia Nossa Senhora da Lapa/Ribeirão da Ilha
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Biguaçu

- Paróquia São João Evangelista, 24 e 25 de setembro.

Camboriú

- Paróquia Divino Espírito Santo, 4 a 6 de junho.

Garopaba

- Paróquia São Joaquim, 3 a 5 de junho.

Govenador Celso Ramos

- Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, 13 a 25 de julho.

Itajaí

- Paróquia Santíssimo Sacramento, 28 de maio a 6 de 
junho.

Palhoça

- PONTE DO IMARUIM - Paróquia São Judas Tadeu e São 
João Batista, 14 a 15 de maio;
- CENTRO - Paróquia Senhor Bom Jesus de Nazaré, 11 a 13 
de junho;
- ENSEADA DE BRITO - Paróquia Nossa Senhora do Rosá-
rio, 3 a 11 de julho.

Porto Belo

- Paróquia Senhor Bom Jesus dos Afl itos, 17 a 19 de junho.

Santo Amaro da Imperatriz

- Paróquia Santo Amaro, 3 a 6 de junho.

São José

- Paróquia São José, 28 a 30 de maio.

Tijucas

- Paróquia São Sebastião, 3 a 6 de junho.

Florianópolis

- CENTRO - Paróquia Nossa Senhora do Desterro e Santa Catarina, 2 a 5 de 
junho;
- MONTE VERDE - Paróquia São Francisco Xavier, 3 a 5 de junho;
- RIBEIRÃO DA ILHA - Paróquia Nossa Senhora da Lapa, 3 a 5 de junho;
- ESTREITO - Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santa Teresinha do Menino 
Jesus, 10 a 12 de junho:
- PRAINHA - Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, 9 a 12 de junho;
- SACO DOS LIMÕES - Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, 10 a 12 de junho;
- TRINDADE - Paróquia Santíssima Trindade, 10 a 12 de junho;
- CAMPECHE - Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, 10 a 12 de julho e 
16 e 17 de julho;
- LAGOA DA CONCEIÇÃO - Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, 8 
a 10 de julho e 9 a 11 de setembro;
- INGLESES - Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 2 a 4 de setembro;
- SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - Paróquia Nossa Senhora das Necessidades, 9 a 
11 de setembro;

Foto: Paróquia Nossa Senhora da Lapa/Ribeirão da Ilha
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A devoção ao Sacratíssimo Coração 
de Jesus e ao Puríssimo Coração de 
Maria são muito próximas na piedade 
dos fi éis e isto se refl ete na liturgia da 
Igreja, que fi xa a memória do Imacu-
lado Coração de Maria no sábado logo 
depois da Solenidade do Sagrado Cora-
ção de Jesus, que se dá na última sexta 
feira do mês Junho. Os devotos do 
Sagrado Coração de Jesus são sempre 
muito devotos do Imaculado Coração 
da Santíssima Virgem. Por sua vez, 
os devotos do Imaculado Coração de 
Maria são também muito devotos do 
Sagrado Coração de Jesus. Esta íntima 
ligação entre estas devoções existe 
porque toda verdadeira devoção ao 
Coração de Maria conduz ao Coração 
de Jesus, que no momento derradeiro 
da sua vida terrena nos confi ou à sua 
Mãe. Dessa forma, Maria nos conduz a 
Cristo, e Cristo nos conduz a Maria.

Por causa desta íntima ligação entre 
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
e ao Imaculado Coração de Maria, o 
Papa Pio XII nos exorta: “A fi m de que 
a devoção ao Coração augustíssimo de 
Jesus produza frutos mais copiosos na 
família cristã e mesmo em toda a hu-
manidade, procurem os féis unir a ela 
estreitamente a devoção ao Coração 
Imaculado da Mãe de Deus. Foi vonta-
de de Deus que, na obra da redenção 
humana, a santíssima virgem Maria 
estivesse inseparavelmente unida a 
Jesus Cristo; tanto que a nossa salvação 
é fruto da caridade de Jesus Cristo e dos 
seus padecimentos, aos quais foram 
intimamente associados o amor e as 

dores de sua Mãe. Por isso, convém que 
o povo cristão, que de Jesus Cristo, por 
intermédio de Maria, recebeu a vida 
divina, depois de prestar ao Sagrado 
Coração o devido culto, renda também 
ao amantíssimo Coração de sua Mãe 
celestial os correspondentes obsé-
quios de piedade, de amor, de agrade-
cimento e de reparação. Em harmonia 
com esse sapientíssimo e suavíssimo 
desígnio da divina Providência, nós 
mesmo, por ato solene, dedicamos e 
consagramos a santa Igreja e o mundo 
inteiro ao Coração Imaculado da San-
tíssima Virgem Maria”.

O movimento universal de consa-
gração ao Sagrado Coração de Jesus 
tornou-se completo com o movimento 
de consagração ao Imaculado Coração 
de Maria, que cresceu a partir do pedi-
do feito por Nossa Senhora na mensa-
gem de Fátima. As aparições de Nossa 
Senhora em Fátima (1917), Portugal, 
foram precedidas pelas do Anjo da Paz 
(1916), que disse aos pastorezinhos: 
“Os Corações de Jesus e de Maria estão 
atentos à voz das vossas súplicas”. Em 
outra aparição, o Anjo pediu aos pas-
torezinhos que oferecessem orações e 
sacrifícios em reparação pelas ofensas 
ao Sagrado Coração e pela conversão 
dos pecadores, e disse a eles: “os Cora-
ções Santíssimos de Jesus e Maria têm 
sobre vós desígnios de misericórdia”. 
Sagrado Coração de Jesus e Imaculado 
Coração de Maria, rogai por nós.

Ismael de Melo
Paróquia dos Sagrados Corações 

P OR  PA DR E  G I L S ON  M E U R E RCONHECENDO O APOCALIPSE

A íntima ligação entre o 
Sagrado Coração de Jesus e o 
Imaculado Coração de Maria

Lectio Divina
PA DR E  PAU L O  S T I P P E  S C H M I T T

Lectio (leitura) – 2Tm 4,7-8  
Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada 

para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não 
somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação 
gloriosa. 

Meditatio (meditação)
Detenhamo-nos sobre essa memória agradecida que São Paulo escreve. O que ela 

diz à minha vida de fé? Que balanço eu faço da minha vida até aqui? Que confi ança 
tenho para o futuro?

Oratio (oração)
Obrigado, Senhor, pela vida e pelo exemplo do apóstolo Paulo. O caminho dele foi 

de transformação, de convicção, de martírio, de santidade. Com a sua intercessão, 
ajuda-me a trilhar o caminho da fi delidade e a combater o bom combate, para al-
cançar a coroa da justiça.

Contemplatio (contemplação)
Como o testemunho de fé de São Paulo pede de mim transformação?

Missio (missão)
Antes de escrever o trecho bíblico que meditamos nesta lectio divina, como foi 

grande a missão do apóstolo Paulo! Viagens, cartas, a formação das primeiras 
comunidades cristãs... o seu ímpeto evangelizador era enorme!

Eu, que como São Paulo sou cristão e chamado a evangelizar, como posso cres-
cer nessa missão? Em que lugar meu testemunho do Evangelho deve ser priori-
tário, hoje?

Após as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor (1,4-3,22), 
João passa a ter visões “das coisas que devem acon-
tecer depois destas” (4,1), isto é, em breve. A cena é 
majestosa, pois se trata de uma revelação divina. Em 
claro sinal de respeito, João não nomeia mas deixa 
claro que o “trono, onde alguém está sentado...” (4,2) 
se refi ra a Deus-Pai, apenas descrito em sua beleza 
e raridade por pedras preciosas e arco-íris (símbolo 
da aliança com a humanidade, cf. Gn 9,12-16). Os 24 
anciãos representam todo o povo de Deus, da antiga 
(12 tribos) e da nova (12 apóstolos) aliança. Eles estão 
diante do trono em atitude de adoração e louvor. Os 
“sete Espíritos de Deus” são os “anjos da face”, isto é, 
são os anjos que Deus envia para guiar/servir à hu-
manidade (Tb 12,15). O mar vítreo representa o céu, 
as águas superiores de Gn 1,7, vitrifi cado, sinal de que 
está sob domínio. Os muitos olhos que os Viventes e 

o Cordeiro possuem são sinais de onisciência (pois 
tudo vêem), tudo sabem e conhecem. Os 4 seres Vivos, 
os mesmos na visão do profeta Ezequiel (Ez 1,5-21), 
representam anjos que governam o mundo todo (4 é 
sinal de universalidade por conta dos 4 pontos carde-
ais). Cada um tem um aspecto relacionado com força 
(touro), nobreza (leão), sabedoria (homem) e agilidade 
(águia). São Irineu (+ 202 dC), associou os 4 Viventes aos 
4 Evangelistas (Mateus = touro; Marcos = leão; Lucas = 
homem; João = águia).

Na mão direita de Deus-Pai estava um livro, “escrito 
por dentro e por fora e selado com 7 selos” (5,1). Esse 
livro (ou melhor, rolo, cuja escritura parte se vê e parte 
está escondida) contém os desígnios de Deus para a 
humanidade, que parte está revelado e parte ainda 
não está. Somente “um” pode romper os selos e ler o 
livro: “o Cordeiro imolado que está de pé” (5,6): é um 

dos títulos de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado (com as 
chagas de sua crucifi cação e morte) de pé (ressuscita-
do). Ele é o “leão da tribo de Judá, o Rebento de Davi” 
(títulos messiânicos, cf Gn 49,9; Is 11,10).

Diante da pergunta: quem é capaz de revelar a von-
tade de Deus para a humanidade, simbolizada pelo 
livro selado? Para João é clara a resposta: Jesus Cristo. 
Com sua morte e ressurreição, Ele revela defi nitiva-
mente o plano amoroso de Deus na história e inau-
gura o tempo da salvação. “Digno és tu de receber o 
livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e, por teu 
sangue, resgataste para Deus homens de toda tribo, 
lingua, povo e nação. Deles fi zeste, para nosso Deus, 
uma realeza de Sacerdotes; e eles reinarão sobre a 
terra” (5,9-10). De fato, o livro do Apocalipse apresenta 
a Páscoa de Jesus Cristo como a resposta ao mistério 
do desígnio de Deus para a humanidade.

Apocalipse - O livro entregue ao Cordeiro (Ap 4,1–5,14)
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www.congressopastoralfamiliar.org.br

CEAR - GOVERNADOR CELSO RAMOS
DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022

Faça já a sua inscrição!

Fotos: Arquivo A Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Co-
ração, situada no bairro Campeche, em Flo-
rianópolis, foi criada em 27 de fevereiro de 
2022. A paróquia fazia parte da Paróquia 
Nossa Senhora da Lapa no bairro Ribeirão 
da Ilha. Para saber mais acesse: https://
arquifl n.org.br/igrejas/paroquia-nossa-se-
nhora-do-sagrado-coracao/ 

A Paróquia São Sebastião foi criada em 1º de maio de 2022, na cidade de Palhoça. A Paróquia 
fi ca localizada no bairro São Sebastião, que deu origem ao seu nome. Para saber mais acesse: 
https://arquifl n.org.br/igrejas/paroquia-sao-sebastiao-palhoca/ 

Nossas paróquias:

Giro de notícias:
Fotos: Divulgação/paróquias e seminário

A Paróquia Santa Cruz, de Areias, São José, celebrou, no 
dia 22 de maio, na comunidade São Miguel e Santa Rita, 
festa em honra a Santa Rita de Cassia.

O Seminário Convívio Emaús, de Florianópolis, peregrinou do seminário 
até a capela Puríssimo Coração de Maria, no Córrego Grande, que pertence à 
Paróquia da Santíssima Trindade. Esta é a igreja mais próxima do Convívio 
Emaús que é dedicada à Virgem Maria.

A Paróquia Dom Bosco, em Itajaí, promoveu uma  
Gincana Mariana ocorrida na tarde de 14 de maio, 
no Espaço Verde do Colégio Salesiano, com presença 
de coroinhas, acólitos, escoteiros e catequizandos 
da Paróquia São João Bosco e coroinhas Colégio Sa-
lesiano, de Itajaí.

A Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Azambuja, de Brus-
que, comemorou, no dia 28 de maio, festa em honra a Nossa Se-
nhora de Caravaggio, padroeira da Paróquia e Santuário.

No domingo, dia 29 de maio, durante a missa das 10h, 
na Igreja Matriz da Paróquia da Trindade, 22 crianças 
foram admitidas ao ministério de coroinhas.
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CADIP abre fundo para ajudar diáconos 
idosos e com problemas de saúde

CARIDADE SOCIAL

A Comissão Arquidiocesana de Diaconato Perma-
nente (CADIP) iniciou no início do ano um fundo para 
ajudar os diáconos muito idosos ou que enfrentam 
problemas de saúde. Atualmente o fundo é constitu-
ído com doações da Ação Social Arquidiocesana e de 
alguns padres.

“O diaconato permanente é um serviço. Temos diá-
conos com mais de 40 anos de ordenação. Este fundo é 
uma forma de contribuir para aqueles que passam por 
alguma difi culdade”, explica o presidente da CADIP, 
Diácono Vilson Alfredo de Freitas.

Para contribuir basta fazer um pix usando a chave: 
diaconovilson@yahoo.com.br.

A Arquidiocese de Florianópolis tem 137 diáconos 
ativos, 12 deles estão afastados por questões de idade 
ou para tratamento de saúde.

Paróquia da Santíssima 
Trindade celebra padroeiro 

A Paróquia da Trindade, em Florianópolis, re-
alizará de 3 a 12 de junho, a tradicional festa em 
honra à padroeira Santíssima Trindade. Após dois 
anos sem festa, esta edição marca o retorno das ce-
lebrações presenciais do novenário à Trindade e do 
Ciclo do Divino Espírito Santo.

O tema “Com a Trindade, caminhamos juntos” re-
mete ao “Sínodo 2021-2023: Por uma Igreja sinodal”, 
que propõe meditações sobre a comunhão, partici-
pação e missão dos fi éis. “Resgatar essa dimensão 
de uma Igreja dialógica, de uma Igreja da escuta, 
do acolhimento, da ternura, da bondade, esse é o 
espírito atual da festa”, afi rma Frei Rivaldo Vieira, 
OFMCap, pároco da Paróquia da Trindade.

“Convidamos vocês a virem à festa. Nestes dias, 
além de todo o trabalho espiritual das celebrações, 
teremos a parte social”, enfatiza frei Rivaldo, ao 
destacar o café partilhado que será servido após a 
missa de abertura, dia 3. 

Sobre a festa e a programação 
Documentos históricos do arquivo paroquial re-

velam que desde 1857 são celebrados os festejos em 
honra ao Divino e à Santíssima Trindade no bairro 
da Trindade. Então, já são mais de 160 anos de ora-
ções dedicadas à padroeira, na capital.

A programação deste ano inicia com abertura do 
novenário no dia 3, às 19h, e segue até o dia Soleni-
dade da Santíssima Trindade. Durante as celebra-
ções nos fi nais de semana, 3 a 5 e 10 a 12 de junho, 
haverá os cortejos português e imperial, que re-
metem à devoção ao Espírito Santo e à cultura dos 
açorianos, colonizadores do litoral catarinense. 

No dia 9, às 19h, a celebração eucarística será pre-
sidida por Dom Wilson Tadeu Jönck, SCJ.

A programação completa está disponível em 
www.paroquiadatrindade.com e nas redes sociais 
@paroquiadatrindade. 

Por José Allison Santos
Ascom/Paróquia Santíssima Trindade

Foto: Emerson Leal Fotografi a

Corpus Christi: tapetes voltam às ruas em 2022

Milhares de fi éis da Arquidiocese de Florianópolis 
voltarão a participar da Solenidade de Corpus Christi, 
no dia 16 de junho de 2022. Neste ano, após o fi m das 
restrições sanitárias, os fi éis são motivados a voltar à 
tradicional confecção dos tapetes.

Na Catedral Metropolitana, a confecção dos tapetes 
será na manhã do dia 16 de junho, e a celebração da 
missa será presidida pelo Arcebispo Dom Wilson Tadeu 
Jönck, SCJ, com início às 15h.

O bispo emérito Dom Vito Schlickmann presidirá a 
celebração na Paróquia do Santíssimo Sacramento, em 
Itajaí, às 15h.

O dia de Corpus Christi é uma oportunidade para 
os católicos celebrarem um dos sacramentos que fun-
damentam nossa fé: a Eucaristia. A expressão Corpus 
Christi, em latim, quer dizer “Corpo de Cristo”.  A data 
é um convite à refl exão sobre a obra que Jesus Cristo 
nos deixou: ele mesmo quis permanecer para sempre 
conosco, para alimentar nossa fé e para a comunhão 
da Igreja.

Divulgue os horários da sua comunidade e paróquia 
enviando as informações para a Assessoria de Comu-
nicação pelo Whatsapp: (48) 99673-1266, ou por e-mail: 
imprensa@arquifl n.org.br.

Foto: Arquivo/2019 Foto: Divulgação
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Encontro Nacional de 
Revitalização da Pastoral Juvenil

Cronograma de junho de 2022
05/06 | Solenidade de Pentecostes

13/06 | Live 4 do Ano Jubilar Missionário - 20h

16/06 |  Solenidade de Corpus Christi

22 a 26/06 | X Encontro Mundial das Famílias

22 a 24/06 | Lives temas abordados pelo Encontro Mundial - 20h

23/06 |  Solenidade Natividade de São João Batista

24/06 |  Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

25/06 |  Imaculado Coração de Maria

26/06 |  Encerramento do Ano “Família - Amoris Laetitia”

Inscrições abertas para 95º Curso Emaús masculino

Acontece neste mês a terceira edi-
ção do Encontro Nacional de Revita-
lização da Pastoral Juvenil. E a Arqui-
diocese de Niterói, na cidade do Rio 
de Janeiro, está pronta para acolher 
milhares de jovens e assessores nos 
dias 17 a 19 de junho de 2022.

O “Encontro de Revitalização da 
Pastoral Juvenil no Brasil” é momen-
to de integração, comunhão, avalia-
ção e construção coletiva das dire-
tivas da evangelização juvenil em 
nosso país. Contará com a presença 
das principais lideranças juvenis e 
adultas das expressões juvenis e das 
instâncias eclesiais. As vagas são li-
mitadas, mas buscam representar a 
diversidade de expressões juvenis e a diversidade cultural de nossa juventude.

São convidados: o adulto responsável da Evangelização da Juventude diocesana e 
até dois jovens líderes representantes de cada diocese que representem o conjunto 
de expressões juvenis. Também os assessores nacionais adultos de cada expressão 
juvenil (Movimentos, Pastorais da Juventude, Novas Comunidades), um assessor 
adulto de cada Congregação Religiosa que trabalha com juventude, a coordenação 
nacional de cada expressão juvenil, os Bispos e Padres Referenciais da Juventude 
nos Regionais da CNBB, o Coordenador da Pastoral do regional, os coordenadores 
nacionais de algumas pastorais afi ns.

Preparação
É importante lembrar que todos foram chamados a contribuir com a consulta 

prévia através do Referenciais Regionais. Essa consulta propôs uma avaliação do 
Projeto IDE, uma análise da própria realidade e sugestões para nosso próximo pro-
jeto de evangelização juvenil. Se sua diocese ou expressão juvenil não participou, 
ainda dá tempo. Entre em contato com o Setor Diocesano de Juventude ou o padre 
referencial da Pastoral Juvenil no seu regional. A participação é via Setor Diocesano 
de Juventude, preferencialmente.

As inscrições são feitas via Setor Diocesano de Juventude, conforme vagas dispo-
nibilizadas ou pelos responsáveis nacionais das expressões juvenis. As orientações 
foram enviadas por e-mail aos responsáveis. Se você é responsável diocesano ou de 
alguma expressão juvenil em nível nacional ou regional e não recebeu nossa carta 
convite, entre em contato conosco pelo e-mail juventude@cnbb.org.br .

Toda a juventude é convida a contribuir com suas opiniões, presença e orações! 
Vamos lá!  

O Movimento Emaús promoverá, 
nos dias 23 à 26 de junho,  o 95º Curso 
Emaús Masculino.  Para participar 
é necessário realizar a pré-inscrição 
através do site: www.emausfl oripa.org.
br/inscrição.  Os dados fornecidos serão 
utilizados apenas com o objetivo de 
facilitar o contato com o jovem para a  
inscrição. O Curso de Emaús é voltados 
para jovens não casados com idade 
entre 18 e 30 anos.

Os Cursos de Valores Humanos e 
Cristãos, ou simplesmente Cursos de 
Emaús, são o mais importante instru-
mento de evangelização da juventude 
do Movimento de Emaús.

Sua fi nalidade é propiciar aos jovens 
um programa no qual possam fazer 
uma profunda refl exão sobre o valor da 
sua vida, da Igreja e uma vivência em 
comunidade à luz da Palavra de Deus e 
da doutrina da Igreja Católica.

Podemos afi rmar, portanto, que um 
Curso de Emaús não pode, nem deve, 
ser identifi cado como uma experiência 
emocional, mas sim como uma jor-
nada com Jesus Cristo, um programa 
de revisão espiritual de três dias de 
duração, iniciando-se na noite de uma 
quinta-feira e encerrando-se na noite 
do domingo.

Imagem: Jovens Conectados

A Pastoral da Juventude em Santa 
Catarina comemora neste ano 40 
anos de história. A identidade visual 
da arte foi pensada com elementos 
que remetam à Arquidiocese e, tam-
bém, ao tema e ao lema propostos.

A arte escolhida foi criada por Ri-
thyele Oliveira e o desenho Leiliane, 
que compõe a arte, foi obra de Aril-
son Silva.

A celebração dos 40 anos está pro-
gramada para o dia 6 de novembro 
de 2022, ainda sem local e horário 
defi nidos.

Pastoral da Juventude comemora 
40 anos em Santa Catarina

Imagem: Divulgação

Imagem: Divulgação

JMJ Lisboa 2023: organização 
divulga patronos do evento

O Comitê Organizador Local da JMJ Lisboa 2023 divulgou no dia 18 de maio, ani-
versário de nascimento de São João Paulo II, os santos e beatos patronos do evento.

Foram escolhidos 13 patronos, entre mulheres, homens e jovens nascidos na 
cidade que acolhe a JMJ ou que, naturais de outras geografi as, são modelos para 
a juventude: a Virgem Maria, São João Paulo II, São João Bosco, São Vicente, Santo 
Antônio, São Bartolomeu dos Mártires, São João de Brito, Beata Joana de Portugal, 
Beato João Fernandes, Beata Maria Clara do Menino Jesus, Beato Pier Giorgio Fras-
sati, Beato Marcel Callo, Beata Chiara Luce Badano e Beato Carlo Acutis.



12 Jornal da Arquidiocese, junho de 2022

Queridos jovens, 
que grande potencialidade
tendes nas vossas mãos! 
Que força trazeis 
nos vossos corações!

Papa Francisco

Geral

Ordenação Diaconal na 
Arquidiocese de Florianópolis

No dia 5 de maio, no Santuário Santa Paulina, Guilherme Acácio do Nascimento, Ricardo José Inácio e Rodrigo Laufer foram 
ordenados diáconos transitórios. Como etapa para receberem o Sacramento da Ordem no grau de presbiteros, ainda em 2022 .
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