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A Pastoral Carcerária realiza Seminário 
com o tema “A Evangelização e a 
Reintegração Social” destacando ações 
de reinserção social. 
Veja como foi na pág. 5.

Abordando Evangelização 
e Reintegração Social

Diocese ganha mais 
uma Quase Paróquia

Ela nasceu no dia 13 de maio e 
homenageia Nossa Senhora de Fátima. 
Estão em seu território quatro capelas, e 
fica em Ribeirão Pires.
Veja mais na pág. 5.

Nesta festa,  os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como 
alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da 
Igreja, o próprio Cristo. Veja como foram as celebrações lendo a pág. 3.

Festa de 
Corpus Christi

A solene 
instituição do

Santíssimo 
Sacramento 

da EUCARISTIA



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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O Papa Francisco afirma que 
as redes sociais são uma 
oportunidade de encontro e 

solidariedade, mas adverte que devem 
ser usadas respeitando a dignidade dos 
outros. Ele também enfatiza a importância 
de construir uma cidadania na rede como 
um lugar rico em humanidade.

“Peçamos juntos para que as 
redes sociais não anulem a própria 
personalidade, mas que favoreçam a 
solidariedade e o respeito pelo outro na 
sua diferença”, diz o Papa. “A Internet é 
um dom de Deus e também uma grande 
responsabilidade”, acrescentou.

No mundo, atualmente existem 
3.196 bilhões de usuários ativos nas 
redes sociais, que representam 42% da 
população mundial. Entre as regiões 

Portal da CNBB 
fortalece a ação 
evangelizadora 

da Igreja

Apoio

Neste mês em que comemora-
mos os santos conhecidos de 
nosso povo: São Pedro, João 

Batista e Antônio, convido você para re-
fletir sobre a santidade.

O Papa Francisco vem nos brindar neste 
itinerário com a Exortação Apostólica 
“Gaudete et Exultate” (Alegrai-vos e 
Exultai), sobre o chamado à santidade no 
mundo atual. Nós nos tornamos santos 
vivendo as bem-aventuranças evangélicas 
que vão contra a corrente, diz o papa. 
Soma-se a isto que o chamado à santidade 
é para todos; a Igreja ensina e reafirma, 
santidade é um chamado universal, 
possível a todos que vivem no amor, pelo 
amor e para o amor, de Deus e dos irmãos.

Os 177 parágrafos deste documento 
não são um tratado sobre a santidade, 
mas uma maneira de fazer ressoar 
mais uma vez na Igreja o chamado à 
santidade. No capítulo segundo o Papa 
aponta dois inimigos da santidade, o 
“gnosticismo” e o “pelagianismo”. 
O gnosticismo compõe-se como uma 
vivência da fé que não consegue tocar 
a carne sofredora de Cristo nos outros, 
reduzindo os ensinamentos de Jesus a 
uma lógica fria e dura, que a tudo quer 
dominar. No fim esta vivência gera “um 
Deus sem Cristo, um Cristo sem Igreja, 
uma Igreja sem povo” (cf. n. 37-39).

O “pelagianismo” por sua vez, baseado 
na vontade, coloca como meta e objeto de 
adoração o esforço pessoal em cumprir 

normas, isto dentro de uma obsessão pela 
Lei. O Papa lembra-nos que é sempre o 
dom da graça que ultrapassa a capacidade 
da inteligência e as forças da vontade 
humana que opera em nós (cf. n.54).

Em seguida apresenta-nos oito caminhos 
de santidade sem deixar de lembrar da regra 
de ouro da santidade: “a bem-aventurança 
da misericórdia”. Santo é o que a exemplo 
de Jesus vive plenamente a misericórdia, 
isto porque já provou misericórdia da 
parte de Deus. O santo vive sua fé em 
comunidade, é perseverante, paciente, 
manso, corajoso e fervoroso e, sobretudo, 
tem senso de humor.

O caminho da santidade compõe-se 
de oração e lutas constantes contra o 
mundanismo. Para vencer estas lutas, o 
santo deve se configurar a Jesus Cristo, 
modelo perfeito de santidade.

Nossa Igreja diocesana acaba de 
concluir seu Sínodo Diocesano que nos 
propõe um caminho de santidade. O modo 
de ser da Igreja é sinodal, escreve o Papa 
Francisco. Nossa Igreja, após realizar seu 
Sínodo Diocesano, põe-se em marcha 
para cumprir suas orientações e decisões, 
e esta é a parte mais difícil. A programação 
de nossas Regiões Pastorais e Paróquias 
se voltam para atividades que possam 
divulgar, fazer refletir e cumprir o que foi 
decidido sinodalmente, para que tenhamos 
uma Igreja acolhedora e missionária.

Todo o trabalho proposto pelo Sínodo 
Diocesano tem como objetivo tornar 

a Igreja um instrumento eficaz na 
implantação do Reino de Deus. Levar as 
pessoas ao contato com Deus no amor que 
gera a paz e a justiça, particularmente com 
os menos favorecidos. Este é o caminho 
da santidade vivida na comunidade 
eclesial. Jesus disse: “o Reino de Deus 
está dentro de vós” (Lc 17,20-21). Este 
Reino acontece com Deus reinando nos 
corações, e para que isto aconteça, existe 
a Igreja, seus sacramentos, suas pastorais 
e todo trabalho evangelizador. Visamos 
todos construir um mundo fraterno e 
solidário, para que sejamos santos como 
nosso Pai do céu é santo (cf. Mt 5,48).

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Alegria de ser Santo A voz do Pastor

Papa: as redes sociais são 
um espaço de encontro e solidariedade

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), 
através do endereço  cnbb.org.br 

tem dado novo dinamismo à comunicação 
digital e à ação evangelizadora da Igreja no 
Brasil, reforçando uma visão de conjunto 
de sua identidade e ação. A reformulação 
do portal busca integrar, em uma só 
plataforma, as modernas tecnologias para 
facilitar a acessibilidade das informações 
e principalmente,  aumentar a sinergia 
entre a produção do conteúdo e a sua 
distribuição nos diversos canais de 
comunicação da CNBB. Baseia-se na 
ideia de que os usuários podem acessar a 
informação, formação e serviços em todos 
os momentos, lugares e dispositivos.

Este portal valoriza, por meio de um 
trabalho cooperativo, o que é produzido 
pelos regionais, incentivando que 
estes mantenham suas páginas sempre 
atualizadas. Artigos produzidos 
pelos bispos brasileiros também são 
destaque na plataforma. Assim como as 
informações das comissões, pastorais e 
organismos da CNBB. O site também 
conta com espaço para banners 
de eventos em destaque da Igreja, 
campanhas, atividades e formulários.

O portal combina sons, imagens, 
animações, vídeos e textos para 
diversos suportes como smartphones, 
tablets e computadores. A divulgação de 
notícias dá destaque a informações que 
se enquadrem no critério de relevância 
para a Igreja no Brasil, para a CNBB 
e para as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora.

Artigos produzidos pelos bispos são 
destaque na plataforma

onde tem uma maior concentração, 
destacam-se América do Norte, com 
70% de usuários ativos em relação à 
população; o norte da Europa, com 66%; 
a Ásia Oriental, com 64%; e a América do 
Sul, com 63%.

“Aproveitemos as possibilidades de 
encontro e de solidariedade que as redes 
sociais oferecem”, pediu Francisco. 
“Vamos construir uma verdadeira 
cidadania na rede e que a rede digital não 
seja um lugar de alienação”, acrescentou.

“Convivemos com as redes sociais 
quase sem percebermos, mas, muitas 
vezes, ao invés de servir como um 
instrumento de verdadeira comunicação 
e comunhão, tornam-se um meio de 
discórdia e desinformação”, comenta o Pe. 
Frédéric Fornos, SJ, diretor internacional 

da Rede Mundial de Oração do Papa 
e do Movimento Eucarístico Juvenil. 
“Façamos das redes sociais um lugar 
de humanização, de abertura ao outro, 
à sua cultura, à sua tradição religiosa 
e espiritual, à sua diferença; lugar de 
diálogo a serviço de uma 
cidadania responsável”, 
acrescentou.
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Jovens, idosos, crianças e adultos 
celebraram no dia 31 de maio o 
Corpus Christi, que reuniu todas 

as paróquias da Região Centro-Santo 
André na Praça do Carmo para a Missa 
campal presidida pelo bispo Dom Pedro 
Carlos Cipollini e concelebrada pelos 
sacerdotes da região. Mais de 4,5 mil 
fiéis participaram da celebração.

Antes, porém, os fiéis ainda andaram 
em procissão de suas paróquias até 
à Praça do Carmo, junto com Jesus 
Sacramentado, percorrendo diversas 
ruas do Centro da cidade, demonstrando 
a fé publicamente. “É a festa da família. 
Em nossa família, estamos unidos pelo 
sangue dos pais, mas aqui é o sangue de 
Cristo que nos une na família de Jesus. A 
festa que fala do amor, da misericórdia 
de Deus com a humanidade. Deus amou 

tanto o mundo que nos deu Seu Filho 
para salvá-lo”, frisou o Dom Pedro. 

O bispo ainda ressaltou a importância 
da unidade. “Receber a Eucaristia nos 
compromete a construir a unidade 
na família, na Igreja, na sociedade. 
Quem fomenta divisões espalha 
inimizades, separa as pessoas e não 
deveria comungar. Quem comunga 
indignamente precisa de conversão”, 
frisou o pastor do Grande ABC.

 Apesar de acordarem de madrugada 
para preparem a festa do Corpo de 
Cristo, os fiéis estavam felizes por 
participarem juntos da celebração. “É 
bom estarmos juntos para celebrar uma 
data tão importante. É o sentindo de 
comunhão em Jesus, que nos amou até 
o fim”, disse Reinaldo Rodrigues, 55, 
da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso.

Os jovens também marcaram 
presença. “Acho muito necessário 
se unirmos como hoje. Poderia ter 
esta união até em outras celebrações 
porque é muito bom. Traz alegria de 
ver todos juntos, demonstrando nossa 
fé publicamente pela cidade. Foi muito 
lindo”, destacou Gabriel Kiefer, 16, da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

Nem aqueles com mais idade tiveram 
medo de encarar a procissão, como 
Virgínia Batista, que, aos 75 anos, 
caminhou da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima até o Centro. “Olha que ainda 
dá para voltar andando de novo. Quando 
é para Deus, tudo é bom. A gente não 
cansa. E ainda vim com toda minha 
família. Todos os anos eu participo”, 
disse Virgínia. “Agora, para voltar, 
vamos de ônibus. É melhor”, brincou.

Receber a Eucaristia nos compromete a construir a unidade na família, na Igreja, na sociedade

4,5 mil fiéis 
celebram Corpus Christi na 
região central de Santo André

Continuando a série de Visitas 
Pastorais realizadas na 
Diocese de Santo André, o 

bispo diocesano,  Dom Pedro Carlos 
Cipollini,  esteve no mês de maio em 
diversas capelas, sempre iniciando 
com a celebração eucarística e depois 
ouvindo os fiéis, que com alegria contam 

a caminhada de fé de sua comunidade e 
acabam  contando as dificuldades que o 
povo encontra, morando nas periferias. A 
todos,  Dom Pedro escuta com atenção 
e sempre tem uma palavra de fé, de 
conforto e de esperança.

As visitas aconteceram em capelas 
da Paróquia Jesus de Nazaré, no Jardim 

Silvina, Oleoduto, Montanhão, Bairro dos 
Cafezais, em São Bernardo do Campo, 
assim como nas capelas da Paróquia São 
Maximiliano Kolbe, no Núcleo Tatetos, 
Núcleo Taquacetuba, também em São 
Bernardo. Já em Diadema,  esteve nas 
capelas da Paróquia Nossa Senhora dos 
Navegantes, do Jardim Inamar, Vila 

Paulina, Jardim Amaudi, Sitio Joaninha, 
e Jardim Ivone. Outras capelas visitadas 
em São Bernardo foram as pertencentes 
à Quase-Paróquia Santa Luzia, Virgem 
e Mártir, do Jardim das Oliveiras. Outra 
Paróquia que teve suas capelas visitadas 
foram as da “São Pedro Apóstolo”, na Vila 
Flórida, Vila Santa Luzia e Bairro Suisso.

Visitas Pastorais seguem pelas 
comunidades das periferias

As visitas pastorais, são momentos de escuta, partilha e oração

Texto: Thiago Soares
Fotos: Henrique Piccinin
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Ano do Laicato é tema da Formação
Permanente do Clero

O Vigário Episcopal para a 
Coordenação de Pastoral,  
Padre Joel Nery,  definiu assim 

os três dias da Formação Permanente do 
Clero da Diocese de Santo André: “Tudo 
se transcorreu num clima de convivência 
e fraternidade presbiteral. Os presbíteros 
da Diocese de Santo André, reunidos 
e unidos para a Formação Permanente 
anual, onde refletimos à luz do documento 
“105 da CNBB (Cristãos leigos e leigas na 
Igreja e no mundo), a teologia do laicato”. 
Nery refere-se à palestra proferida pelo 
Padre Adriano São João que trabalhou no 
estudo,  o tema do Ano do Laicatoe sua A Diocese de Santo André 

convida a todos para que 
participem da missa solene 

de Ordenação Presbiteral dos cinco 
novos sacerdotes, a ser celebrada no dia 
4 de agosto, às 9h, na Paróquia Santo 
Antonio, da Vila Alpina, em Santo 
André. Destacando que nesta data, a 
Igreja Católica celebra o Dia do Padre, o 

relaçao com os presbíteros. O palestrante 
é coordenador e professor do Curso de 
Teologia da Faculdade Católica de Pouso 
Alegre, (FACAPA), e um dos 74 autores 
do Dicionário do Vaticano II.

Os padres que servem em nossa diocese 
estiveram reunidos de 15 até 18 de maio 
no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra 
Negra, no interior de São Paulo, que foi 
assim definido pelo Padre Pedrinho “O 
encontro foi excelente. O conferencista 
fez um resgate histórico desde o século 
XI até os dias de hoje como introdução. 
Depois demos uma atenção especial ao 
documento. Valeu a pena”.

Tudo se transcorreu num clima de convivência e fraternidade presbiteral.

Diocese ganha cinco novos 
sacerdotes no “Dia do Padre”

Com uma mistura de saudade e 
alegria, o povo celebrou no dia 
20 de maio a Missa de 7º Dia do 

Pe. José Mahon, que deixou suas marcas 
em muitos corações dos fiéis da Diocese 
de Santo André, em quase 50 anos de 
peregrinação pelas terras do Grande ABC. 
O bispo,  Dom Pedro Carlos Cipollini,  
presidiu a Missa, que foi concelebrada 
por sacerdotes diocesanos e dos Filhos da 
Caridade, congregação da qual fazia parte 
o sacerdote homenageado.

O bispo destacou que o sacerdote, 

Diocese celebra vida de Padre Mahon 

que faleceu em 15 de maio,  na França, 
era um homem da paz. “Contemplando 
e recordando a vida dele, podemos ver 
que ele viveu na paz. No meio de muitos 
conflitos, ele nunca perdeu a alegria. Era 
uma pessoa que sempre estava em paz 
e distribuía esta paz. É fruto do Espírito 
Santo. O padre deixou que o Espírito 
Santo guiasse sua vida”, destacou Dom 
Pedro em sua homilia. “Nossa Igreja 
agradece a este irmão missionário que 
veio de longe”, completou o bispo.

Para os fiéis, fica o carinho com que 

o Pe. Mahon tratava a todos. “Ele era 
uma pessoa amável e gostava muito de 
ajudar os pobres. Ele estava sempre com 
a população. Fazia uns 20 anos que não 
via o padre, mas fiz questão de estar aqui 
hoje”, disse Sônia Cardoso, que trabalhou 
junto com o sacerdote no fim da década 
de 1990. “Ele tratava todos com carinho. 
Era muito dócil. Terminava a Missa,  e 
ele ficava em um banco apenas para 
conversar com as pessoas porque sempre 
estava disposto a ouvir a todos”, recordou 
João Nepomeuno Gomes Dutra.

O padre deixou que o Espírito Santo guiasse sua vida

MÊS DO DÍZIMO 
é vivido com 
intensidade na 
Diocese de Santo André

Dia de São João Maria Vianney.
O Rito de Ordenação Presbiteral será 

presidido pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, que consagrará 
os futuros padres da Diocese de Santo 
André: Cláudio Pereira Santos, José 
Aparecido de Sousa, Marcos Vinicius 
Wanderlei da Silva, Rudnei Sertorio e 
Vinícius Ferreira Afonso.

4 de agosto, às 9h, na Paróquia Santo Antonio

Em meio às ações, recebe destaque 
a presença de representante do 

Vaticano em palestra sobre o Dízimo 

No dia 23 de junho, sexta-feira, 
Monsenhor Antonio Luiz 
Catelan Ferreira conduzirá um 

momento de formação promovido pela 
Diocese como parte da programação do 
mês. O objetivo é fomentar no clero, 
nas pastorais e nos fiéis a espiritualidade 
da partilha. O encontro é GRATUITO 
e acontece no Auditório da Cúria, 
localizado na Praça do Carmo, número 
36 , no Centro da cidade de Santo André, 
de 14h às 17h. As inscrições serão feitas 

pelo site: diocesesa.org.br. Lembrando 
que são limitadas.  

Monsenhor Catelan é consultor da 
Comissão episcopal pastoral para a 
Doutrina da fé da CNBB, membro da 
Comissão Teológica Internacional no 
Vaticano, além de professor de teologia 
na PUC Rio de Janeiro e membro 
fundador e secretário da sociedade 
Ratzinger Brasil. A palestra, cujo 
tema é “Reflexão sobre a dimensão 
espiritual do dízimo na vida do cristão”, 
será uma importante oportunidade de 
compreensão e aprofundamento para os 
que estiverem presentes. 

A Formação faz parte da Campanha 
do Dízimo, promovida em parceria com 
a Agência Dominus - Evangelização e 
Marketing, especializada no segmento 
católico e em assessoria do dízimo.

Campanha do Dízimo

A campanha teve seu marco inicial 

na Diocese durante o mês de junho. O 
objetivo é profissionalizar as práticas 
pastorais para promover, de forma 
integrada, a formação dos líderes e 
agentes da Pastoral do Dízimo.  

Como acontecerá a Campanha 

Um dos objetivos da campanha é 
trabalhar a evangelização dos dizimistas 
das paróquias que aderiram ao projeto 
piloto, tornando a relação com a Igreja 
ainda mais estreita. Com o slogan O 
sonho missionário de chegar e acolher a 
todos, a Diocese de Santo André trilhará 
um caminho de acompanhamento e 
anúncio integral do Evangelho. 

A campanha terá diversas ações 
como marketing digital utilizando 
sites e redes sociais, além de propor 
formações e convivências, plantões do 
dízimo nas celebrações eucarísticas, e 
estratégias de relacionamento com os 
dizimistas.  

Serviço:
Formação Diocesana: “Reflexão sobre a 
dimensão espiritual do dízimo na vida do 
cristão”. 
Data: 23 de junho. 
Horário: 14h às 17h.
Palestrante: Monsenhor Antonio Luiz 
Catelan Ferreira
Valor: Gratuito (Vagas limitadas)
Inscrições: diocesea.org.br
Local: Auditório da Cúria. Endereço: Pra-
ça do Carmo, 36 - Centro, Santo André.

Participe!

Texto e fotos: Thiago Soares
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E nasce mais uma Quase-Paróquia. 
Agora em Ribeirão Pires

“Estive na prisão e fostes 
me ver”. No Evangelho 
de Mateus (25,36), Jesus 

recorda que quando visitastes aqueles 
que estão presos é o próprio Jesus que 
visitastes. E com o objetivo de mostrar a 
importância do trabalho de evangelização 
a quem está recluso, a Pastoral 
Carcerária realizou no dia 12 de maio, na 
Paroquia Bom Jesus de Piraporinha, em 
Diadema, o Seminário com o tema “A 
Evangelização e a Reintegração Social”. 
O evento ainda destacou as ações de 

reinserção ao convívio da sociedade em 
condições absolutamente igualitárias.

Participaram do encontro,  o bispo 
da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, o pároco 
local, Pe. Dayvid da Silva, religiosos e 
representantes de diversas esferas da 
sociedade que estão ligados à questão 
dos presos, de maneira especial, no 
Estado de São Paulo.

Responsável por iniciar o evento, Pe. 
Dayvid destacou a importância da Pastoral 
Carcerária. “Muitas vezes ficamos 

preocupados demais 
em como agradar ao 
Senhor. De nada adianta 
dobrarmos nossos 
joelhos se não tivermos 
caridade. Vocês, da 
Pastoral Carcerária, são 
benditos porque visitam 
os que estão presos. É 
um trabalho árduo e 
que nem todo mundo 
quer realizar”, frisou o 

sacerdote.
Dom Pedro destacou que a Pastoral 

Carcerária deve levar uma nova vida 
para quem está encarcerado. “Toda 
evangelização deve promover uma 
libertação interior da pessoa. Mesmo 
que tenha uma pena grande,  não será 
uma morte para ela”. Ele ainda pediu 
que a ação seja feita com base na fé. “O 
trabalho não pode ser realizado com base 
em um ideal, mas com base na fé. A fé 
age pela caridade”, completou.

Para o assessor da Pastoral na Diocese 
de Santo André, Pe. Antonio Borges 
Mesquita,  é importante aumentar o 
número de agentes. “Temos cerca de 10 
mil presos no Grande ABC e 20 agentes, 
a maioria idoso. Acho que esse é o nosso 
maior desafio”, disse o sacerdote.

Depois da abertura, o evento contou 
com palestras do Dr. Marcelo Novaes, 
defensor público do Estado de São 
Paulo, Dr. Mauro Rogério Bittencourt, 
coordenador de Reintegração Social da 
Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária (SAP), do Coordenador 
Regional da Pastoral Carcerária, Francisco 
Neto Segarra, do Assessor Estadual da 
Pastoral, Pe. Emerson Andrade de Lima 
e do presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil em São Bernardo, Luis Ricardo 
Davanzo, além do testemunho de Adalto 
Santos Silva, que ficou 16 anos no crime 
e oito anos preso.

“A visita aos presos é um trabalho que 
vocês plantam e não veem o resultado, 
mas há outros que vão regar. Vocês 
plantam uma esperança, esperança de 
que ainda há possibilidade para mudança. 
A visita realizada nos presídios gerou 
em mim uma nova vida, de recomeçar”, 
explicou Adalto.

Para quem quiser participar, a Pastoral 
Carcerária da Diocese de Santo André 
se reúne todo segundo domingo do mês, 
às 8h30, na Paróquia Bom Jesus de 
Piraporinha, em Diadema.

Texto e foto: Thiago Soares

“Vocês, da Pastoral Carcerária, são benditos porque visitam os que estão presos”

Plantando esperança no coração
de quem está atrás das grades

Dom Pedro Cipollini presidiu 
na manhã de 13 de maio, a 
Missa em Ação de Graças 

pela Criação da Quase-Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, localizada na Praça 
Nossa Senhora de Fátima, Nº 13, na Vila 
Suely, em Ribeirão Pires. Ela pertencia à 
Paróquia São José,  e agora abriga em seu 
território quatro capelas: “Santo Antonio” 
no Jardim Mirante, a “Nossa Senhora 
Aparecida” na Vila Gomes, a “Nossa 
Senhora da Paz” no Parque Aliança, e a 
“Nossa Senhora das Graças” no Planalto 
Bela Vista.

A missa foi campal,  e o presbitério 
previamente instalado no alto da 
escadaria, na parte frontal da agora 
capela elevada a condição de Quase 
-Paróquia, uma denominação que a 

Igreja destina para explicar o período 
em que a futura paróquia tem para se 
preparar para realizar todos os detalhes 
administrativos de uma forma tranquila.

Padre Odelardo Lourenço Pinto 
Júnior é o Administrador Paroquial. Sua 
nomeação foi lida durante a celebração, 
assim como o decreto de criação da 
Quase-Paróquia. O bispo,  falando à 
assembleia,  explicou que “Um grupo 
de comunidades se une e assim se cria 
uma paróquia. Dizer Quase-Paróquia 
não é demérito algum. É uma fase a ser 
cumprida. O Conselho de Presbíteros 
decidiu por elevar esta capela, por 
entender que nos grandes centros existe 
um número bom de paróquias, mas na 
periferia não é assim, e por esta razão,  
é preciso que surjam novas paróquias. É 

por isso que estão sendo criadas cinco 
novas Quase-Paróquias na Diocese de 
Santo André”.

Padre Odelardo, ao final da missa,  falou 
de sua alegria e emocionado agradeceu 
a confiança do bispo, a acolhida que 
recebeu de Padre Nivaldo, a grande ajuda 
com as delimitações geográficas que 
recebeu de Padre Hamilton, a presença 
dos sacerdotes, dos fiéis das paróquias 
por onde passou. “Há cinco meses estou 
trabalhando com os fiéis da agora matriz 
e das quatro capelas. Tem tudo para dar 
certo e vai dar certo. Avante, junto com 
Nossa Senhora, rezando com um terço 
na mão”, finalizou o novo administrador 
paroquial.

Fotos do Agente da Pascom: Maicon G. Domingos

Um grupo de comunidades se une e assim se cria uma paróquia. Dizer Quase-Paróquia não é demérito algum. É uma fase a ser cumprida
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Já dá para sentir o cheiro do milho, 
do pastel, da fogazza, do vinho 
quente e do quentão. Quem não 

gosta de uma boa quermesse? Vivem-
se em muitas comunidades paroquiais 
neste período, as festas juninas em 
homenagem a Santo Antônio, São João 
Batista e São Pedro. E não há melhor 
forma de bem celebrar a vida dos santos 
do que fazendo a vontade de Deus.

Fazer a vontade de Deus, assim 
como fizeram os santos celebrados nas 
festas, é construir espaços de acolhida 
e missão. A celebração em comunidade 
não é mero evento cultural ou ação 
entre amigos, mas sim expressão da 
ação do Espírito Santo que na unidade 
se desvela nas ações da Igreja de Jesus 
como momento de graça.

O leigo é convidado a viver esse 
período de festas na Alegria do 
Evangelho, buscando a compreensão e 
a fraternidade, servindo e se colocando 

como porta aberta aos demais membros 
da comunidade eclesial. Arregaçar 
as mangas e assumir o compromisso 
batismal participando de maneira efetiva 
e caridosa da vida da comunidade é dar 
testemunho de fé no Ressuscitado e 
acender a grande “fogueira” da missão.

A missão evangelizadora é parte 
fundamental das festas promovidas 
pelas comunidades. São momentos 
de encontro e de partilha onde muitos 
membros afastados se reaproximam da 
comunidade, outras pessoas aparecem 
para comer e passar um pouco do tempo, 
eis o tempo favorável de evangelizar 
pelo testemunho, pelo sorriso acolhedor, 
pelo abraço fraterno.

Pode-se dizer que as festas juninas 
devem deixar o legado de comunidades 
mais unidas e abertas para a acolhida, 
mas para isso não pode ser a festa um 
momento à parte da vida comunitária, 
nesse caso,  evangelizar exige a presença 

de todas as pastorais, movimentos 
e organismos atuando de maneira 
dedicada e zelosa sem fazer distinção 
de trabalho mais importante ou menos 
importante, pois todos só têm sentido se 
forem para a Glória de Deus. 

A “mística popula” acolhe, a seu modo, o 
Evangelho inteiro e encarna-o em expressões 
de oração, de fraternidade, de justiça, de 
luta e de festa. A Boa Nova é a alegria dum 
Pai que não quer que se perca nenhum dos 
seus pequeninos. Assim nasce a alegria no 
Bom Pastor que encontra a ovelha perdida 
e a reintegra no seu rebanho. O Evangelho é 
fermento que leveda toda a massa e cidade que 
brilha no cimo do monte, iluminando todos 
os povos. O Evangelho possui um critério de 
totalidade que lhe é intrínseco: não cessa de 
ser Boa Nova enquanto não for anunciado a 
todos, enquanto não fecundar e curar todas 
as dimensões do homem, enquanto não unir 
todos os homens à volta da mesa do Reino. O 
todo é superior à parte.” 

(EvangeliiGaudium, n. 237).
Texto: Jerry Adriano Villanova Chacon

Oração pede a união dos cristãos num
mundo onde tem crescido a intolerância

A Missa pela Unidade dos 
Cristãos na Diocese de Santo 
André foi rezada no domingo, 

(20/05), na missa das 10h30, na Paróquia 
Nossa Senhora do Bom Parto, da Vila 
Clarice,  Região Pastoral Santo André 
Utinga. Ela foi presidida pelo Padre 

Renato da Silva Fernandez, assessor 
eclesial da Equipe Ecumênica Diocesana.

A Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos tinha sido iniciada no 
domingo anterior, (13/05), com o Culto 
Luterano na Igreja Evangélica Luterana 
em Santo André. O teólogo luterano, 
Paulo, esteve presente na celebração 
que finalizou a “semana”, e falou para 
a assembleia ao final da missa: “Somos 
barro animado pelo sopro de Deus. Venho 
aqui representando os irmãos luteranos. 
Nossa Igreja não nasceu com Lutero em 
1520. Nossa Igreja é cristã, nasceu da 
força que veio do Espírito Santo no dia de 

Igreja e Ação Social

Pentecostes. Lutero nunca quis criar uma 
nova Igreja. Ele foi um sacerdote e só 
queria o bem da Igreja. Felizmente desde 
1999 são várias as ações que se propõem 
a nos aproximar. Devemos esquecer o que 
nos separa e valorizarmos o que nos une”.

Num gesto concreto, Teólogo Paulo 
e Padre Renato acenderam juntos as 
velas durante a dinâmica da oração pela 
unidade dos cristãos. “Devemos respeitar 
e amar os irmãos de outras denominações 
religiosas. Tenhamos em nosso coração 
que o Espírito Santo gera comunidade, 
gera unidade, gera amor. Este amor que 
nos faz ajudar o outro, a nos sentirmos 

como verdadeiros irmãos. Esta oração 
acontece no Dia de Pentecostes, esta 
festa que nos recorda que não ficamos 
desamparados, sozinhos, quando Jesus 
subiu aos céus para ficar à direita de 
seu Pai. Na Igreja,  não ficamos órfãos”, 
reforçou o sacerdote da Igreja Católica.

Ao final da celebração, todos na 
assembleia levavam para seus lares que 
só a união nos ajudará na construção 
do Reino de Deus. E que nunca foi tão 
necessário esta oração de união, como 
nos dias atuais, onde no mundo tem 
crescido a onda de desrespeito a tudo o 
que representa o diferente.

Festas em comunidade: espaço de acolhida e missão

Entre as diversas manifestações 
da Diocese de Santo André, 
valorizando o Ano do Laicato 

e o 8 º Plano de Pastoral,  está a realização 
do Tríduo de Formação Regional, em 
que a participação do leigo é destacada 
e valorizada. O Tríduo acontece em três 
momentos: no primeiro dia, em cada 
paróquia individualmente; no segundo 
e terceiro dia, em cada uma das dez 
Regiões Pastorais.

No primeiro dia do tríduo,  orienta-se 
que seja estudado o 8º Plano Diocesano 
de Pastoral, apontando e refletindo 
sobre as prioridades eleitas e o modo 
como a paróquia pode vivênciá-las. 
No segundo dia o estudo é sobre os 
estatutos do CAEP e do CPP e de que 
modo eles se tornam instrumentos 
eficazes para a vivência do Evangelho 
em comunidade. No terceiro e último 
dia, a reflexão é sobre a importância da 
articulação dos Conselhos na aplicação 
do Plano Diocesano de Pastoral. A 
diocee de Santo André incentiva você 
a procurar seu pároco e informar-se 
como e onde participar. 

Tríduo de Formação 
Regional começa 
pelas paróquias

Viva Santo Antônio!Viva São João! Viva São Pedro!

Você pode ajudar as crianças 
atendidas pela entidade 
beneficente da Diocese de Santo 

André, a “Associação Lar Menino Jesus - 
Centro Comunitário Dom Jorge”, doando 
seus cupons fiscais. Apresentamos aqui as 
maneiras de repassar os créditos por meio 
da nota fiscal, lembrando em primeiro 
lugar,  que se deve optar por não colocar 
CPF ou CNPJ durante a emissão da nota.

Agora tem uma possibilidade ainda mais 
fácil. É que pode realizar todas as doações 
diretamente do aplicativo que você pode 
baixar em seu aparelho celular, na loja 
da Google ou da Apple procurando pelo 
nome Nota Fiscal Paulista. Na sequência 
você realiza um login ou cadastra um 
novo usuário e escolhe a Instituição para 
a doação, escrevendo: LAR MENINO 
JESUS – CNPJ: 57.606.873/0001-60.

No aplicativo,  escolha a opção: “Doação” 
e realize a leitura do QR por meio da câmara 
do celular ou digite manualmente a chave 
de acesso ou então os dados do tradicional 
cupom fiscal.

Este Lar atende 90 crianças de ambos os 
sexos, com idades entre 06 e 15 anos. Sua 
sede é na Rua Piracanjuba, 542 no Pq. João 
Ramalho em Santo André. Mais detalhes, 
ligue no (11) 4472-4455.

Devemos esquecer o que nos separa e valorizarmos o que nos une

Doe seu cupom fiscal para o Lar Menino Jesus

A diocee de Santo André 
incentiva você a procurar seu pároco 
e informar-se como e onde participar

Igreja e o Ano do Laicato
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Coleta Lugares Santos 
Por ocasião da Sexta-feira Santa acontece a tradicional coleta para os lugares santos. Graças a esta coleta as pedras vivas que vivem nestes locais podem 
desenvolver muitos frutos em ação evangelizadora. Apresentamos os números ofertados pela Diocese de Santo André.

Duas paróquias recebem 
novos sacerdotes

O envio de um sacerdote para uma nova missão tem muito a ver com o que Jesus nos fala ‘Segue-me. Não fique parado

Coleta da Fraternidade 
O ato concreto da Campanha da Fraternidade se expressa pela oferta de doações em dinheiro para a Coleta da Solidariedade. É um sinal de fraternidade e de partilha, feito 
em âmbito nacional em todas as comunidades cristãs católicas. Esta coleta é sempre feita no Domingo de Ramos. Aqui os números ofertados pela Diocese de Santo André.

O mês de maio vai ficar marcado 
para as paróquias Nossa 
Senhora da Candelária e 

Nossa Senhora das Graças, o motivo 
em especial, é a posse dos dois novos 
párocos, padre Felipe Cosme e padre 
Wanderson Cintra.

As comunidades das duas paróquias, 
puderam acolher a seus párocos em 
duas missas. A primeira, presidida por 
Dom Pedro Carlos, aconteceu no dia 18 
de maio, onde padre Felipe Cosme na 
paróquia Nossa Senhora da Candelária, 
recebeu durante a celebração de posse, 
a bíblia, a chave da igreja e outros 

instrumentos como sinais de serviço 
dele para com toda a comunidade. Dom 
Pedro Carlos, de forma pessoal, pontuou 
a importância de os sacerdotes estarem 
à disposição do reino de Deus: “O envio 
de um sacerdote para uma nova missão 
tem muito a ver com o que Jesus nos fala 
‘Segue-me. Não fique parado”.

Já a segunda missa de posse, também 
presidida por Dom Pedro Carlos, e 
concelebrada pelos sacerdotes da 
região, aconteceu no dia 25 de maio, 
onde o padre Wanderson Cintra na 
paróquia Nossa Senhora das Graças, 
pôde receber todo o carinho dos que 

estavam presentes: “O primeiro serviço 
do padre é a presença, ver a alegria do 
seu rebanho. Nada substitui a presença 
para Jesus”, afirmou.

De forma particular, devemos abrir 
os nossos corações para recebermos os 
novos sacerdotes.

Texto: Maria Tereza Sousa

Padre Felipe Cosme recebeu 
durante a celebração de posse

Wanderson Cintra toma posse na
Paróquia Nossa Senhora das Graças
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS - MAIO E JUNHO DE 2018

Vamos torcer pela conquista do 
nosso país a Jesus por meio da 
Imaculada!

Torcer e evangelizar é uma 
combinação que dá certo! Você vai 
acompanhar os jogos 
da Copa do mundo de 
futebol? Certamente 
encontrará amigos, 
familiares e vizinhos. 
Nestas ocasiões, você 
pode marcar gols para 
a evangelização.

Fale da Milícia 
da Imaculada para 
quem você encontrar. 
Convide para frequentar a Igreja e 
participar da comunidade.

Deus está com você em todos os lugares 
e, nessa Copa, torcer pelo Brasil também 
é rezar, fazer o bem e se empenhar em 

anunciar a vida nova que Jesus Cristo 
nos dá. Aproveite este momento de 
comemoração e nos ajude a conquistar o 
mundo inteiro a Cristo,  pela Imaculada!

E o placar? Você vai marcar muitos 
gols cada vez que 
você convidar um 
novo fiel para a 
Igreja, trazer alguém 
que está afastado 
da comunidade 
ou conquistar um 
novo soldado do 
amor para Nossa 
Senhora. Convide 
as pessoas com as 

quais você se encontrar para instalar o 
aplicativo Milícia da Imaculada e ouvir 
a Rádio Imaculada Conceição 1490 AM. 
No placar da evangelização sempre 
somos vitoriosos! Participe!

Atividades de comunicação e educação 
com a turminha do Pequeno Mílite

No dia 14 de maio, uma equipe 
da Milícia da Imaculada esteve 
no Colégio Sapiens, em São 

Bernardo do Campo - SP, para encontrar 
mais de 70 crianças e adolescentes. 
O tema abordado foi o rádio como 
meio de comunicação e está inserido 
num projeto da instituição. Nathalia 
Silva Pinto, apresentadora do Programa 
Família Consagrada, na Rádio Imaculada 
Conceição 1490 AM, destacou que “o 
rádio é, sobretudo, relacionamento. 
Transmitimos aos estudantes a visão de 
que rádio é um meio atual e que pode ser 
trabalhado nos processos educacionais”. 
A Milícia da Imaculada agradece a direção 
do Colégio Sapiens e os professores 

Milícia da Imaculada nas escolas

Levamos a conhecimento de todos 
que o bispo diocesano Dom Pedro 
Carlos Cipollini assinou os seguintes 
documentos da Diocese de Santo André:

Pe. Felipe Cosme Damião Sobrinho - 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da 
Candelária, em São Caetano do Sul
Pe. Wanderson Cintra Silva - Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, em 
Santo André

Padre Odelardo Lourenço Pinto Júnior-  
Administrador Paroquial da Quase-
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em 
Ribeirão Pires
Decreto de Criação Quase-Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão 
Pires, na Praça Nossa Senhora de Fátima, 
13, em Ribeirão Pires
Pe. André Rodrigues da Silva - 
Administrador Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, em Mauá 

08/06 - Sexta - 9h - Manhã de Espiritua-
lidade para os padres da Diocese de San-
to André
12/06 - Terça-Feira - 9h - Encontro 
dos Padres Novos (até 5 anos) - Casa 
Episcopal
22/06 - Sexta-Feira - 19h30 - Missa 
em Ação de Graças pelos 25 anos de 
sacerdócio de Padre Paulo Borges 
Moraes, css. – Paróquia Sagrada Família, 
em São Caetano.
23/06 - Sábado - 8h30 - Reunião do 
Conselho de Pastoral Ampliado - Prédio 
da Mitra
24/06 - Domingo - 15h - 20 anos da 
morte do Pe. Leo - Caminhada da Paz 
– Paróquia Jesus de Nazaré, em São 

Bernardo do Campo
07/07 - Sábado - 10h - Formação para 
agentes do Movimento Defesa da Vida - 
Prédio da Mitra
08/07 - Domingo - 10h - Instalação da 
Paróquia Santa Luzia, Virgem e Mártir, 
em São Bernardo do Campo
23/07 - Segunda-Feira - 9h - Início do 
Encontro das Cozinheiras - no Instituto 
IGA
04/08 - Sábado - 9h - Missa de Ordenação 
Presbiteral de cinco novos padres - 
Paróquia Santo Antonio da Vila Alpina 
em Santo André
09/08 - Quinta-Feira - 20h - Hora Santa 
com as famílias - Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, no Centro de Santo André.

Copa da Evangelização

que convidaram e proporcionaram este 
encontro com os alunos. Ao final do 
encontro, as crianças e adolescentes 
conheceram a revista O Pequeno 
Mílite que traz brincadeiras, informações 
e atividades de alfabetização.

Para receber uma equipe da Milícia 
da Imaculada em sua instituição, para 
conversar com os estudantes sobre o 
trabalho com os meios de comunicação, 
ligue para (11) 4397-6500.

Visite o Santuário Imaculada Conceição 
e São Maximiliano Maria Kolbe            
Estrada Morro Grande, 870 | Bairro dos Finco 
Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP
Horário de Missa: Domingo: 7h, 8h30, 10h30, 16h e 18h30
Segunda-feira: 8h e 19h30
Quarta-feira, quinta-feira e sábado: 19h30
Dia 8 de cada mês: 11h (se cair numa segunda-feira é às 8h), 15h e 19h30

AGENDA DIOCESANA


