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Entrega do Documento Final 
do Sínodo terá surpresas

Além da história da Diocese, muitas 
surpresas na solenidade de entrega do 
Documento Final do Sínodo Diocesano, 
no dia 6 de abril, no Cenforpe, em São 
Bernardo do Campo. Leia na página 7.

Na reportagem especial você encontra as celebrações da Semana Santa, começando pelo Domingo de Ramos, concluindo com o Domingo de Páscoa. Cada celebração é 
um convite para reflexão. Os diocesanos vivenciaram a Quinta-Feira Santa, a celebração penitencial, a via-sacra da luz, o Sábado de Aleluia, o Domingo da Ressurreição 
e tudo isto sob o prisma do Sínodo Diocesano, um grande acontecimento que se culmina com a entrega do Documento Sinodal. Falamos de tudo isso nas páginas 4 e 5.

Os quinze anos da Escola 
Diaconal São Paulo Apóstolo
Saiba por que a escola foi fundada pelo 
então bispo diocesano Dom Décio Pereira, 
mas sua abertura foi realizada pelo bispo 
auxiliar da época Dom Airton José dos 
Santos. A história você vai ler na pág. 3.

Diocese celebra Semana Santa,
vivenciando o Sínodo Diocesano



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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Papa afirma na reunião pré-sinodal que os jovens devem ser levados a sério

  ueridos jovens, o coração 
da Igreja é jovem 
precisamente porque o 

Evangelho é como uma linfa vital que 
a regenera continuamente”: foi o que 
disse o Papa Francisco na abertura da 
reunião pré-sinodal em Roma, diante de 
cerca de 300  jovens dos 5 continentes, 
de várias religiões e também ateus, que 
participam do evento e foram ouvidos 
sobre o tema “Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional”.

O Sínodo de outubro se ocupará 
dos problemas dos jovens e buscará 
adequar sua linguagem ao uso das 
novas tecnologias para aproximar-
se deles, segundo o documento 
preparatório divulgado em 2017. 
“Falem com coragem, digam o que 

Formação de 
Presbíteros 
é tema da 

Assembleia 
Geral

Apoio

É com muita alegria que 
entregamos, no dia seis de 
abril, à toda Diocese de 

Santo André, a Constituição Sinodal, 
composta por cada um de vocês. É 
mais um passo rumo à realização do 
nosso “Sonho Missionário de chegar a 
todos”. A Entrega da Constituição foi 
um grande evento para a Igreja Católica 
no Grande ABC. O evento deu-se no 
CENFORPE em São Bernardo do 
Campo. Contou com a presença do 
Cardeal de S. Paulo Dom Odilo Scherer, 
além de outros bispos convidados, os 
padres e diáconos e do povo de nossa 
Diocese, representados pelos membros 
sinodais, dos CPPs e CAEPs (Conselhos 
Pastorais e Econômicos).

Agora, todos nós, diocesanos e 
diocesanas, escolhidos por Deus como 
membros de nossas comunidades, temos a 
missão de colocar em prática as prioridades 
apontadas por nossas paróquias e eleitas 
em Assembleia, descritas, agora, nos 
itinerários (caminhos) do 8º Plano 
Diocesano de Pastoral, com destaque 
especial para a Acolhida e Missão.

Cada um de nós, de acordo com o 
serviço que presta à comunidade, pode 
e deve dar sua contribuição. Até aqui, 
muitos já se empenharam no estudo 

dos documentos produzidos ao longo 
do processo, na análise dos dados, na 
proposição de ações. É nossa missão 
avançar para águas mais profundas! (Lc 
5,4). Deste modo percebemos que as 101 
paróquias e duas quase-paróquias são os 
muitos ramos ligados a um só tronco, que 
é Jesus Cristo e o Evangelho do Reino 
que Ele anunciou e que a Igreja continua 
a anunciar através do caminho que o 
Espírito Santo lhe inspirou.

Assim, a Diocese de Santo André dá 
mais um grande passo de maturidade 
com a realização do seu primeiro Sínodo 
Diocesano Foram perto de trinta mil 
pessoas envolvidas nas inúmeras reuniões 
e encontros para analisar, estudar e refletir 
sobre a conjuntura na qual vivemos, 
sobre o trabalho da Igreja, e a atuação dos 
agentes de pastoral, inclusive os padres.

O que almejamos é que o lema 
norteador de nosso Sínodo, continue 
nos movendo e inspirando: “O sonho 
missionário de chegar a todos”, para 
levar Jesus e sua paz. Cabe a nós, acolher 
o povo oprimido inclusive pela carga 
insuportável de impostos e a vergonha 
da corrupção dos que deveriam trabalhar 
pelo bem comum. Acolher para dar 
esperança! Sair em missão anunciando 
que superamos o mal fazendo o bem, que 

o amor vencerá sempre, pois o Deus da 
vida tem a última palavra na história. 
Esta é a missão de nossa Igreja.

Temos muito trabalho a fazer! 
Conclamamos a todos que permaneçam 
firmes no caminho, movidos pelo desejo 
de realizar o nosso sonho de chegar e 
acolher a todos. Cada diocesano pode 
pegar a Constituição Sinodal e ver como 
pode fazer a sua parte. Até aqui nos 
ajudou o Senhor (1 Sm 7,12), que esteve 
no comando de tudo, e a luz do Espírito 
Santo, que mostrou-nos os rumos a 
serem seguidos. Temos certeza que de 
agora em diante não será diferente, pois 
o Senhor Jesus “caminha à frente dos 
seus! ” (Seq. Pascal)

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo de André

Caminhando juntos na Acolhida e na Missão!
A Constituição em nossas Mãos!

A voz do Pastor

Igreja precisa ouvir os jovens, afirma Francisco

“Diretrizes para a Formação 
de Presbíteros” é o tema 
central a ser refletido 

pelos  bispos católicos do Brasil, cerca 
de 485,  na 56ª Assembleia Geral (AG), 
que acontecerá em Aparecida, interior de 
São Paulo, de 10 a 20 de abril deste ano.

A Ratio Fundamentalis Instituitionis 
Sacerdotalis é um dos documentos 
considerados pelos bispos e peritos 
que dá pistas para a formação de 
seminaristas e do clero da Igreja. 
Publicado no dia 8 de dezembro 
de 2016, o documento atualiza as 
orientações de 1985 e explicita às 
Igrejas locais como realizar a formação 
dos futuros presbíteros e a necessidade 
de formação permanente.

O texto destaca que o futuro padre 
deve ser acompanhado na totalidade 
das quatro dimensões que interagem 
simultaneamente no processo formativo 
e na vida dos ministros ordenados: 
humana, espiritual, intelectual e pastoral. 
As atuais Diretrizes para a Formação 
Presbiteral foram aprovadas na 48ª 
Assembleia Geral da CNBB, em 2010, 
e já visavam  enriquecer a formação 
espiritual, humana, intelectual e pastoral 
dos futuros sacerdotes.

O arcebispo de Porto Alegre (RS) 
e presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministérios Ordenados 
e a Vida Consagrada da CNBB, Dom 
Jaime Spengler, é um dos responsáveis 
pela elaboração do texto, que após 
a aprovação final pelo episcopado 
brasileiro seguirá para a Congregação 
para o Clero do Vaticano para ser 
referendado. Só então, o texto se tornará 
um documento da CNBB que orientará a 
formação de novos presbíteros no Brasil.

“O sonho missionário de chegar a todos”, para levar Jesus e sua paz

Evento será em Aparecida
de 10 a 20 de abril,  com 

aproximadamente 485 bispos

vocês gostariam de dizer. Se alguém 
se sentir ofendido, peçam perdão e 
continuem…”, foi a exortação do Papa 
Francisco dirigida aos jovens.

Depois de dar as boas-vindas,  o Papa 
agradeceu aos jovens por terem aceitado 
o convite para participar do encontro; 
“alguns de vocês tiveram que fazer uma 
longa viagem, disse. “Vocês vieram de 
muitas partes do mundo e trazem com 
vocês uma grande variedade de povos, 
culturas e até mesmo religiões: vocês 
não são todos católicos e cristãos, nem 
todos são crentes, mas vocês certamente 
estão animados pelo desejo de dar o 
melhor de vocês”.

O Papa Francisco,  no seu discurso 
aos jovens,  afirmou que frequentemente 
se fala sobre os jovens sem questioná-

los. Mesmo as melhores análises 
sobre o mundo juvenil, embora sejam 
úteis, não substituem a necessidade 
do encontro face a face. Alguém 
pensa que seria mais fácil manter 
vocês “a uma distância 
segura” para que não 
sejam provocados por 
vocês. “Os jovens 
devem ser levados a 
sério”, disse o Papa!

"Q
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O ciclo da Visita Pastoral teve 
continuidade no domingo, 
(18/03), quando o bispo 

diocesano visitou a Comunidade São 
José, pertencente à Paróquia Santa Luzia, 
de Ribeirão Pires, que tem como pároco, 
o Padre Everton G. Costa. Inicialmente 
presidiu a celebração, abençoou as famílias 
e depois conversou com a população. 

Falando para a assembleia, Dom 
Pedro disse: “Hoje estamos aqui nesta 
comunidade que reverencia São José. 
O pai de Jesus, aqui na Terra,  não fala 
nada. Mas sua participação na Bíblia é 
de ação. Ele faz. Não precisa falar. A sua 
importância está neste agir.

Dom Pedro conversou com os fiéis 

que convivem nesta comunidade, e ficou 
sabendo que ela existe há trinta anos, 
desde que começaram a rezar o terço nas 
casas dos moradores. E que neste salão 
alugado, onde foi celebrada a eucaristia, 
estão há cinco anos. “Nosso grande 
sonho é comprar um terreno e então,  
erguer uma construção que venha a ser 
sede da capela”, disseram.

Também contaram que “a 
comunidade se reúne para rezar. Aqui 
têm missa todos os domingos às 9h da 
manhã. E nos reunimos para vivenciar ‘A 
família no altar de Deus’. Os doentes são 
visitados. Já os batizados são feitos na 
Capela Nossa Senhora Aparecida, a mais 
próxima, e que fica há dois quilômetros 

No dia 08 de fevereiro, a 
Escola Diaconal São Paulo 
Apóstolo para o Diaconado 

Permanente comemorou 15 anos de 
existência.  Fundada em 2003, pelo então 
bispo diocesano Dom Décio Pereira, a 
escola teve sua abertura realizada pelo 

bispo auxiliar da época,  Dom Airton José 
dos Santos, pois Dom Décio Pereira havia 
falecido no dia 04 de fevereiro de 2003.

Nesses 15 anos de história, a Escola 
Diaconal já preparou diversos candidatos 
ao Diaconado Permanente, dos quais 34 
foram ordenados para servir à Diocese e 

daqui”, informaram.

Capela São Francisco
A Comunidade São Francisco, capela 

da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
no Jardim Zaíra, em Mauá, também foi 
um dos locais visitados por Dom Pedro, 
dando sequência às Visitas Pastorais. 
Acompanhado do Diácono José Roberto, 
o bispo diocesano, inicialmente,  presidiu 
a santa missa na noite do domingo, 
(11/03), e depois, já em companhia do 
pároco, Padre Sidcley Alves Machado, 
esteve no espaço onde os fiéis expuseram 
as necessidades da região e os desafios 
futuros da comunidade no campo da 
evangelização.

Capela São José, de Ribeirão Pires, no itinerário da Visita Pastoral
“Nosso grande sonho é comprar um terreno e erguer a construção da  sede da capela”

Escola Diaconal São Paulo Apóstolo
comemora 15 anos de história evangelizadora

ao povo de Deus.
Para o Pe. José Pedro Teixeira, 

diretor da Escola Diaconal, a entrega 
dos Diáconos é estar disposto a realizar 
o trabalho de Deus: “o Diaconado é uma 
entrega em nome do Evangelho, é servir 
à Igreja e a todos aqueles que precisam. 
O Diácono cuida das pessoas em todas as 
suas formas de pobreza, seja ela material 
ou espiritual”.

O Diácono
O Diácono Permanente tem uma 

vocação específica, com carisma e 
caminho próprio. Não vem substituir o 
Presbítero e nem ocupar o lugar do leigo. 
Ele é chamado ao ministério do Culto e 
da Palavra, da Caridade, da Mediação, 
a criação de comunidades em lugares 
distantes dos centros paroquiais, e no 
auxílio a pessoas em situações difíceis.

A Formação
Os interessados ao Diaconado 

Permanente indicados pelos seus 
párocos e com uma caminhada pastoral, 
com anuência por escrito de sua esposa, 
frequentam durante um ano,  a casa 
de formação Propedêutica, para seu 
discernimento vocacional. Existe a 
exigência que o candidato tenha 32 anos 
de idade e cinco de vida matrimonial.

No segundo ano são acolhidos como 
candidatos na Escola Diaconal, onde 
têm encontros regulares sobre a vida 
diaconal, pelo período de três anos. 
Simultaneamente eles cursam a Teologia 
integrada à Filosofia. Finalizando a 
preparação,  fazem seu estágio pastoral 
em uma Paróquia diferente da sua, pelo 
período de um ano.

Texto de Maria Teresa

O Diácono cuida das pessoas em todas as suas formas de pobreza, seja ela material ou espiritual”

A primeira edição do Prêmio 
Mérito Regional ABC, 
conferido pelo Consórcio 

Municipal Grande ABC, aconteceu 
na noite de 26 de março, no Teatro 
Municipal de Santo André. A honraria 
tem por objetivo reconhecer o trabalho 
de personalidades e instituições que 
atuam nas seis cidades consorciadas 

(Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra).

Entre os homenageados, estava Dom 
Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano 
de Santo André, que recebeu o prêmio 
em virtude da decisiva atuação da Igreja 
Católica no ABC em favor da sociedade, nos 
âmbitos cultural, caritativo e educacional, 

desde os primórdios da região.
Em breve discurso, o prelado agradeceu a 

deferência do Consórcio em favor da atuação 
da Igreja nas cidades do ABC, dedicando o 
prêmio a todos os diocesanos – muitos dos 
quais presentes à cerimônia – cujo trabalho 
missionário, a partir das prioridades eleitas 
em nosso Sínodo Diocesano, torna possível 
esse reconhecimento.

Dom Pedro recebe Prêmio Mérito Regional ABC
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Agentes de todas as pastorais e 
movimentos se irmanaram na preparação 
e vigília das 24 horas, plenamente 
vivenciadas com louvor, cantos e orações. 
Os sacerdotes se dividiam em momentos 
de oração e para ouvir a confissão dos fiéis. 
Nossas igrejas de portas abertas acolheram 
os diversos grupos que se revezavam em 
vigilante respeito e adoração.

No relato de todos que participaram,  
o que se ouvia eram exemplos como o de 
que “a madrugada foi especial”, “uma das 

 uase 15h do dia 25 de março,  
em que um sol escaldante 
ilumina todo o Grande ABC. 

Era um belo dia para uma piscina em 
algum clube ou até viajar para a praia. 
Motivos justos e válidos. Contudo, 
algo maior fez com que 2.500 jovens 
deixassem o lazer,  para mais uma vez 
participarem  da Missa de Domingo de 
Ramos com o bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini.

A concentração começou no Paço 
Municipal de Santo André, onde padres, 
diáconos, seminaristas, autoridades, 
como o prefeito local, Paulo Serra, 
estavam presentes, além dos jovens, 
claro. E também aqueles, vamos dizer 
assim, jovens há mais tempo, que também 
participaram, com a mesma disposição.

No Paço, Dom Pedro deu início à 
celebração, onde se recordou a entrada 
triunfal de Jesus em Jerusalém. Em 
seguida, começou a procissão, que 

percorreu as ruas do Centro da cidade e 
empolgava até os moradores da região 
local, além de motoristas, que, no lugar 
da frustração de esperar pela procissão, se 
alegravam em ver tantos jovens unidos.

Ao chegar à Praça do Carmo, todos 
continuaram a participar da Santa Missa, 
que agora recordava a Paixão de Cristo. 
“A Palavra nos mostra um Messias 
diferente do que esperavam porque Jesus 
usava somente uma arma: o amor. Ele não 
combate o mal com o mal, mas combate 
o mal com o bem. Jesus nos ensina que o 
amor é gastar a vida pelo outro. Quem faz 
assim é verdadeiramente livre”, destacou 
Dom Pedro. “Não acreditem em outra 
mensagem. Tudo o que está fora do que 
Jesus ensinou,  está fora da verdadeira 
felicidade”, frisou o bispo.

Parece que os jovens realmente 
entenderam a mensagem do bispo. 
Muitos já tinham participado outras 
vezes da Missa com a Juventude no 

Domingo de Ramos (começou em 2010) 
e asseguraram: todo ano é diferente. 
“É a sexta vez que estou aqui,  e a cada 
Domingo de Ramos tem algo novo. Você 
conhece outros grupos de jovens, outras 
pessoas. É uma alegria imensa estar 
aqui”, destacou Higor Pires de Oliveira, 
da Paróquia São Sebastião, de Rio Grande 
da Serra. Um dos responsáveis pelo Grupo 
de Jovens da Paróquia Bom Jesus de 
Piraporinha, de Diadema, Paulo Henrique 
de Souza compartilha da mesma opinião. 
“A cada ano é uma nova história. Estou 
muito feliz, foi tudo perfeito”, disse ele.

Mas há quem participasse pela 
primeira vez e nunca tinha visto tantos 
jovens juntos. Fernanda Maria dos 
Santos é do povoado Vila São Francisco 
(Interior de Alagoas, Diocese Palmeira 
dos Índios) e iniciou a caminhada 
religiosa na Congregação das Pias 
Operárias de São José, em São Bernardo. 
“Foi uma sensação única. Lá, onde eu 

Diocese permanece em oração 24 horas para o Senhor

morava, os encontros eram pequenos. 
Aqui me impressionou que, quando 
estávamos no alto, dava para ver aquela 
multidão, aquele mar de pessoas. Foi 
lindo demais”, disse a tímida alagoana 
com o sotaque mais bonito da procissão.

Texto de Thiago Silva 
e fotos de Eva Casagrande

A Missa do Domingo de Páscoa 
na Diocese de Santo André 
reuniu na manhã de primeiro 

de abril, na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, os representantes de todas as 
paróquias que ali compareceram, para 
rezar e ao final da celebração, para 
receber os Santos Óleos que foram 
levados para as comunidades, a fim 
de serem utilizados durante o ano, na 
prática dos sacramentos dos fiéis.

No ensinamento do bispo diocesano, 

Na Missa Pascal, os óleos abençoados
são encaminhados para as comunidades

a explicação de que “o Evangelho se 
completa quando conta a Ressurreição 
de Jesus Cristo. A morte está espalhada 
por todo o mundo, por meio do pecado e 
da injustiça. Mas o amor não passará. É 
ele que ficará para sempre. Assim como 
a semente procura a luz, nós procuramos 
a luz que vem de Jesus”.

E também que “a vida não é tirada, 
mas sim transformada. Os discípulos 
não compreendiam aquele momento. 
Mas se alegraram quando reconhecem 

que Jesus tinha ressuscitado. Para quem 
tem fé o túmulo se abre. A vitória sobre 
a morte sempre acontece. A ressurreição 
é a transformação total. Não é uma volta 
para morrer novamente depois. Quem se 
parece com Jesus será salvo. Ficamos 
parecidos com quem amamos”.

E por fim: “Jesus pediu para vivermos 
em comunidade. A Palavra de Deus nos 
impele a vivermos em comunidade. 
Vivamos este dia. O Domingo é a Páscoa 
semanal de todo cristão”.

“Uma das melhores experiências de fé que vivi”.

A vitória sobre a morte sempre acontece. A ressurreição é a transformação total. 

O mesmo ardor, o mesmo 
gesto de fé, o mesmo 
sentimento de louvor a 

Deus. Assim a Diocese de Santo André 
permaneceu nas 24 horas, envolvendo 
a tarde de sexta-feira, 09, e a tarde de 
sábado, 10 de março. Um itinerário 
religioso foi mantido fielmente nas 
dez Regiões Pastorais, e assim a 
população religiosa se uniu nas cento 
e duas paróquias, oferecendo a oração 
para Nosso Senhor Jesus Cristo.

melhores experiências de fé que vivi”. 
Esta experiência tem o objetivo de 

aproximar de Deus, orar em silêncio e 
valorizar o significado da confissão.

MATÉRIA ESPECIAL

Sol, cansaço? Nada disso! Domingo de Ramos
leva 2,5 mil jovens às ruas de Santo André

Q
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A Catedral Nossa Senhora do 
Carmo esteve completamente 
tomada na manhã desta quinta 

feira, quando teve início o Tríduo Pascal. 
Dom Pedro Cipollini reuniu todo o clero 
da diocese e presidiu a Missa dos Santos 
Óleos, e iniciou sua fala, expressando 
a volta do bispo emérito, Dom Nelson 
Westrupp, sjc, à Diocese de Santo André, 
após sua missão como Administrador 

Na manhã da Sexta-Feira 
da Paixão (30/03), às 10h, 
Dom Pedro participou da 

"Hora Santa", ao lado de religiosos e 
religiosas, fiéis e pastorais da Igreja 
Matriz de Santo André, na Vila 
Assunção. Valorizando o ato devocional 
e atitude de adoração na meditação do 
grande mistério: o sofrimento de Jesus 
Cristo na cruz para salvar a humanidade, 
Dom Pedro alertou sobre a necessidade 
da prática da humildade e do amor para 
um mundo mais coletivo em detrimento 
da individualidade.

"Se o amor de Cristo nos uniu, esse 
amor não pode ser destinado só a quem 
pensa do meu jeito, gosta do que eu 
gosto, acredita no que eu acredito. faz 
o que eu faço. Pois esse é o modo de 
ser da nossa cultura. Individualista e 
narcisista. Estar próximo também do 
diferente, dos que sofrem, dos doentes, 

Sexta-feira (30 de março), 
às 15h, o bispo da Diocese 
de Santo André, iniciou a 

celebração da Paixão do Senhor, na 
comunidade Santa Luzia (da Paróquia 
Nossa Senhora do Guadalupe, em São 
Bernardo). Silenciosamente, ele foi ao 
altar e prostrou-se por alguns instantes, 
recordando que foi neste horário, 
segundo as Sagradas Escrituras, que 
Jesus morreu na Cruz.

Uma celebração não de dor, mas 
de recordar que o Filho de Deus nos 
deu sua vida por amor. “Em Jesus, 
temos o maior exemplo de amor. Não 
há maior amor que dá sua vida pelos 
que amam. Ele deu a vida por nós. Ele 
nos chama a segui-Lo. Deus pediu que 
Jesus demonstrasse o amor Dele para 
com os homens. Jesus curou, consolou, 
multiplicou os pães, mas estes sinais 
de amor não foram suficientes. Ele foi 

Todos os cristãos podem dizer: 
Aleluia, Cristo ressuscitou. 
Depois do período quaresmal, 

podemos aclamar o Filho de Deus que 
venceu a morte e nos deu vida nova. 
Assim, como em todo o mundo, o bispo 
da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, presidiu a Santa Missa 
da Vigília Pascal, no Sábado Santo (dia 
31), que os fiéis celebraram o Cristo 
ressuscitado, na Catedral do Carmo. Vale 

destacar que esta Missa solene, considerada 
a ‘mãe de todas as vigílias’, é cheia de 
detalhes e divida em quatro partes: 

- a liturgia da luz ou ‘lucernário' 
(abençoa-se o “fogo novo” do qual é 
aceso o círio pascal, vela que simboliza 
o Senhor ressuscitado); 

- a liturgia da Palavra (sete leituras do 
Antigo Testamento, que narram a história 
da salvação do povo de Deus e duas 
leituras do Novo Testamento, dentre estas 

Diocese celebra a Quinta Feira Santa reunindo o Clero

Aleluia, Cristo ressuscitou
o Evangelho da ressurreição de Jesus); 

- a liturgia batismal (renovação das 
promessas batismais de todos os fiéis); 

- a liturgia eucarística;
E o triunfo de Cristo é graças à Sua 

obediência, recordou Dom Pedro, e que os 
cristãos precisam se espelhar no Filho do 
Homem. “Jesus obedeceu ao Pai, ouviu 
Sua Palavra, foi humilde e entregou Sua 
vida. Jesus demonstrou este Deus, que 
cria tudo com perfeição”, destacou bispo.

Na "Hora Santa", Dom Pedro prega mais amor 
ao próximo em detrimento da individualidade

dos encarcerados. Dos que estão 
desesperados. Daqueles para quem 
Jesus veio. Não vim para os santos, mas 
para os doentes", pondera, ao destacar 
a proximidade do Filho de Deus com 
os mais pobres e oprimidos de nossa 
sociedade.

A "Hora Santa" significa um 
momento de reflexão e silêncio, com 
oração vocal e cânticos, durante 60 
minutos, em memória da Paixão e 
Morte de Jesus Cristo.

Apostólico na Diocese de Lages, em Santa 
Cataria. “Nossa diocese fica mais completa 
com a sua presença. Uma salva de palmas 
para Dom Nelson. Aqui é sua casa”.

O bispo também relatou a caminhada da 
Diocese desde o seu pastoreio, recordando 
o Sínodo Diocesano e as Visitas Pastorais. 
E num momento forte da celebração 
os cântaros cheios de óleos adentraram 
em procissão sendo acompanhado pela 

Na missa do Lava-pés, bispo afirma que falta exemplo no país

Após celebração da Paixão do Senhor 
a procissão com mais de quatro horas

rejeitado. Sobrou apenas a Cruz. E Ele 
aceitou. Por que Jesus sofreu? Sofre 
porque ama”, frisou o bispo.

Depois, houve o rito de adoração 
da Santa Cruz, que foi trazida pelo 
corredor central pelo bispo, tendo seu 
pano vermelho descerrando lentamente. 

Após a celebração, Dom Pedro e 
os fiéis foram para a Matriz paroquial 
Nossa Senhora de Guadalupe para 
procissão da Via-Sacra. Lá os fiéis, 
sob chuva, recordaram as 15 estações, 
meditando a Paixão do Senhor, por 
quatro horas.

iluminação de doze velas acesas. A 
assembleia ouvindo: “Eis o óleo para o 
Santo Crisma”. “Eis o óleo dos Enfermos” 
“Eis o óleo dos Catecumenos”.

Ao final de celebração, Dom Pedro 
fez questão de entregar a cada sacerdote 
coordenador de Região Pastoral uma 
recordação, com a imagem de Santo 
André em um azulejo acompanhado do 
brasão da diocese. 

Cerca de 100 fiéis celebraram, 
na noite da Quinta-feira Santa, 
a tradicional missa de Lava-

pés na Capela São José da Paróquia São 
Pedro e São Paulo, em São Bernardo, 
que foi presidida por Dom Pedro Carlos 
Cipollini. Em gesto inspirado na lição 
dada por Cristo, Dom Pedro ajoelhou-se 
para lavar e beijar os pés de 12 crianças, 

do grupo de catequese da capela.
Em sua fala ensinou que “Celebramos 

algo maravilhoso, onde Jesus nos dá uma 
grande lição. Os apóstolos discutiam 
sobre quem seria o mais poderoso. Jesus 
levantou, pegou uma bacia e lavou os pés 
de cada um, coisa que quem fazia eram 
os escravos. Isso serviu para mostrar que 
o mestre serviu-os. É isso que teriam de 

fazer nossos governantes, servir ao 
povo”.

O bispo criticou a postura de 
políticos e, em apelo, pediu que a 
população se lembre dos ensinamentos 
de Cristo na hora de votar, “Precisamos 
de pessoas que sirvam e que coloquem-
se a serviço dos irmãos. É isso que 
estamos precisando”.

MATÉRIA ESPECIAL

Estar próximo também do diferente, dos que sofrem, dos doentes, dos encarcerados Uma celebração não de dor, mas de recordar que o Filho de Deus nos deu sua vida por amor

E o triunfo de Cristo é graças à Sua obediência, recordou Dom Pedro

“Precisamos de pessoas que sirvam e que coloquem-se a serviço dos irmãos. É isso que estamos precisando”

“Eis o óleo dos Enfermos” “Eis o óleo dos Catecumenos”
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Como parte do início das 
mobilizações para a Semana 
Santa, a comunidade da 

Paróquia Nossa Senhora das Graças, na 
Vila Humaitá, em Santo André, acolheu 
o bispo emérito da Diocese de Santo 
André, Dom Nelson Westrupp, scj, que 
participou na manhã de 25 de março, da 
procissão e missa do Domingo de Ramos, 
celebrada na Capela São Francisco de 
Assis, na Vila Guarani.

Antes de percorrer o itinerário até o 
início da celebração, Dom Nelson saudou 
os fiéis com uma mensagem de reflexão: 
"Temos essa semana para acompanhar 

Jesus. Cada dia da semana, se for ler, 
por exemplo, os evangelhos, um dia é a 
traição de Judas, outro dia é a negação 
de Pedro, o abandono dos discípulos. 
Enfim, Jesus ficaria muito contente se 
você procurasse entrar no coração dele 
e sentir o que Ele sentia naquele dia e 
durante aquela semana. Preparando-se 
com alegria para dar a sua vida por nós. 
Pois não há maior amor do que dar a vida 
aos seus amigos", sintetiza.

Durante a homilia, o bispo citou a 
flagelação de Jesus, desde o interrogatório 
de Pilatos até a passagem pela tortura 
física, mas principalmente pelo sofrimento 

do coração. "A dor que nos despedaça não 
é aquela que exprimimos com gemidos. 
E sim aquela que fica silenciosa no 
coração. Essa que é a dor mais difícil de 
ser aceita", frisa, para depois elucidar o 
mistério de Cristo sofredor e a obediência. 
"Se a desobediência não tivesse entrado 
no mundo, não existiria sofrimento... A 
obediência consiste em fazer a vontade 
do Pai... Se eu for fiel a Deus, mesmo 
no sofrimento, certamente o céu está 
garantido", comenta, como um aprendizado 
para os seguidores de Jesus Cristo.

Dom Nelson retornou ao Grande 
ABC, após missão nos últimos 13 meses 

Celebrar o Mistério Pascal 
do Cristo crucificado-
ressuscitado é sempre um 

convite para  fazer o caminho até o 
calvário e, como o Cirineu, carregar a 
cruz na busca da Redenção, vencendo o 
pecado e a morte, tão bem expressos na 
liturgia da Páscoa. 

A festa da ressurreição vivida por meio 
da Sagrada Liturgia que a Igreja, Mãe 
e Mestra, oferece aos fiéis, deve, pois, 
renovar em cada cristão leigo o dinamismo 
de ser sujeito na “Igreja em saída” a serviço 
do Reino de Deus, sendo “sal da terra e luz 
do mundo” (cf. Mt 5,13-14).

O Ano do Laicato sugere que a 
exemplo de Cristo,  os fiéis leigos, 
testemunhando as virtudes teologais, 
sejam protagonistas de uma sociedade 
mais justa e solidária. Mas, para atuar 
na sociedade,  é urgente uma formação 

Missa campal e Novena 
celebraram o "Jubileu de 
Ouro" da Paróquia Nossa 

Senhora Auxiliadora, igreja localizada 
Rua Málaga, 380,  no Parque Capuava, 
em Santo André. São 50 anos de 
caminhada em prol da evangelização, 
com atividades realizadas nos dias 10 e 
11 de março, que também homenagearam 
as cinco décadas de sacerdócio do Padre 
Emérito,  Antônio Moura.

No dia 21 de março de 1993,  era criada 
a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, 
localizada na Rua Nossa Senhora de 
Guadalupe, 398, no Jardim das Orquídeas, 
em São Bernardo do Campo. E para 
celebrar o ano jubilar de 25 anos, sua 
comunidade promoveu uma programação 
forte e que contou com toda a população 
católica ali residente. O grande marco das 
celebrações aconteceu na tarde do sábado, 
(24/04),  na Escola Francisco Cristiane, 
onde foi presidida a Missa Jubilar.

A Paróquia São José, localizada no 
Bairro Assis Brasil, em Mauá, completou 
no dia 13 de março,  20 anos de sua 
criação, e uniu as festividades do padroeiro 
para celebrar a data, quando mais de 
450 pessoas participaram da Missa em 
Louvor ao santo padroeiro, São José, no 

Dom Nelson retorna ao Grande ABC e celebra o Domingo de Ramos
Nos últimos 13 meses,  serviu como Administrador Apostólico da Diocese de Lages

como Administrador Apostólico da 
Diocese de Lages, no estado de Santa 
Catarina.

Texto e fotos de Fabio Sales

Ano do Laicato e a Páscoa
“Que a mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e 
escute, reboando de repente, o Aleluia cantado pelo povo” (Trecho do Exulte)

Paróquias celebram
aniversário de criação

Fiéis comemoram nas paróquias: “N. S. Auxiliadora”, “N. S. de Guadalupe” e na “São José”

AGENDA DIOCESANA
06/04 - Sexta-Feira - 19h - Entrega Documental Final do Sínodo - CENFORPE (SBC)
08/04 - Domingo - 11h - Festa da Cultura da Misericórdia – Catedral N.S.do Carmo
08/04 - Domingo - 15h - Crisma de Adultos - Catedral Nossa Senhora do Carmo
01/05 - Terça-Feira - 9h - Missa dos Trabalhadores - Basílica Menor N.S. Boa Viagem
13/05 - Domingo - 9h - Criação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Ribeirão Pires

dia 19 de março último, com a Procissão 
ao redor da Igreja, momentos antes do ato 
penitencial. Para finalizar com chave de 
ouro, a paróquia disponibilizou o bolo 
de São José, salgados e refrigerantes 
gratuitos para todos os presentes no local.

Paróquia N. S. Auxiliadora, em Sto. André

Paróquia N. S. de Guadalupe, em SBC

Paróquia São José, em Mauá

O Conselho Diocesano de 
Pastoral de Santo André 
(CDP) se reuniu pela primeira 

vez em 2018 no dia 17 de março, na Cúria, 
e dentre os assuntos analisados, os eventos 
que demonstram a importância do leigo 
na Igreja, recordando o Ano do Lacaito. 
O encontro teve a presença do Bispo 
Dom Pedro Carlos Cipollini, do Vigário 
Episcopal para Pastoral, Pe. Joel Nery, de 
sacerdotes coordenadores regionais ou/e 
de seus representantes leigos.

Um dos principais assuntos tratados 
se relaciona com a noite de 6 de abril, 
no Cenforpe (São Bernardo do Campo), 

onde o bispo vai entregar as constituições 
sinodais e também irá assinar os decretos 
dos Conselhos de Pastoral Regional. 
“Queremos valorizar a participação do 
leigo na Igreja, e os Conselhos são uma 
instância de participação, sugestões e 
decisões na vida pastoral. Esperamos 
muito que os leigos se envolvam”, 
destacou Pe. Joel.

Em meados de 2018, outro evento que 
também irá demonstrar a importância dos 
leigos é o Tríduo de Formação Regional, 
no período de junho a julho nas dez 
regiões pastorais. Serão três noites. Na 
primeira, em cada paróquia,  para refletir 

e estudar o Plano Diocesano de Pastoral 
- as prioridades eleitas; na segunda noite, 
na região pastoral, com o estudo dos 
estatutos dos Conselhos Administrativo e 
Econômico Paroquial (CAEP) e Paroquial 
de Pastoral (CPP); e na terceira, também 
na região pastoral, que irá destacar a 
importância dos Conselhos na aplicação 
do Plano Diocesano Pastoral. “Estamos 
fazendo destes eventos um momento 
dentro do Ano do Lacaito. Este evento 
vai à mesma linha da formação dos 
leigos, envolvendo também os padres, os 
diáconos”, disse Pe. Joel.

Outro evento importante será a 

Eventos da Diocese em 2018 valorizam os leigos

realização,  em meados de agosto,  
da comemoração dos 60 anos da 
Dedicação da Catedral Nossa Senhora 
do Carmo (Consagração a Deus). Será 
realizada uma novena com cada região 
pastoral responsável por um dia para 
celebrar esta data tão importante para 
toda a Diocese de Santo André.

“Queremos valorizar a participação do leigo na Igreja, e os Conselhos são uma instância de participação, sugestões e decisões na vida pastoral"

integradora fortalecida na vivência 
comunitária da fé.

São as paróquias os lugares por 
excelência para a promoção do 
protagonismo do laicato fortalecendo 
a compreensão de Igreja Povo de Deus 
(LG 2), que exerce a sinodalidade, 
sendo casa e escola da comunhão (NMI 
53), promovendo a acolhida e a cultura 
do encontro.

Que neste ano do laicato na Igreja 
no Brasil, a Páscoa se concretize pela 
renovação de nossa opção preferencial 
pelos pobres e oprimidos, para que 
assim a vida seja plena, conforme nos 
ensinou Jesus: “Eu vim para que todos 
tenham vida” (Jo 10,10).

Por Jerry Adriano Villanova Chacon
Filósofo e educador, 

membro da Pascom da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em Santo André
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Entrega do Documento Final do Sínodo contará a história da Diocese

O Auditório da Mitra Diocesana 
foi palco na manhã de 10 de 
março, de uma  reunião de 

trabalho visando à organização do evento 
de Entrega do Documento Final do 
Sínodo Diocesano, no dia 6 de abril, no 
Cenforpe, em São Bernardo do Campo. 
Com realização da Diocese de Santo 
André e apoio da Obbi Produções, o 
evento terá um viés cultural onde será 
contada a história da Diocese.

Organizado pelo Centro de Pastoral, 
o encontro contou com representantes 

de diversos coordenadores de pastorais 
e movimentos da Diocese, que ficarão 
encarregados das equipes que atuarão no 
evento. 

Os organizadores esperam mil e 
duzentos participantes. entre eles: 
sacerdotes, diáconos, religiosos (as), mais 
os delegados do Sínodo e dos integrantes 
dos CAEPs e CPPs de todas as paróquias 
de nossa diocese. Cada detalhe está sendo 
cuidado para que seja uma noite gravada 
no coração e na história da Diocese de 
Santo André. Afinal,  é o encerramento 

de um árduo trabalho que durou doze 
meses e que norteará as ações da Igreja no 
Grande ABC pelos próximos cinco anos.

O Sínodo Diocesano estabeleceu três 
prioridades pastorais:

- Ação Missionária Permanente para 
fortalecer a presença da Igreja junto aos 
mais pobres nas periferias, aos cristãos 
afastados, aos doentes, e aos grupos 
necessitados de motivação e acolhida;

- Acolhimento em suas duas dimensões 
importantes (Cultura e Espiritualidade);

- Uma Igreja em Saída e em 

Estado Permanente de Missão, com 
aprofundamento da Iniciação à Vida 
Cristã e inclusão, com abertura para 
todos e todas, por meio de comunidades 
humanizadas e humanizadoras.

Os organizadores esperam mil e duzentos participantes

Dom Pedro pede oração aos novos párocos
Duas novas posses acontecem em paróquias da Diocese: Frei Ismael e Padre Jean

Na tarde do domingo, (11/03), 
durante celebração presidida 
por Dom Pedro Carlos 

Cipollini, o Pe. Frei Ismael Stangherlin, 
(OFM Conv.) tomou posse como pároco 
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
na Região Pastoral Santo André - Utinga.

O bispo enfatizou a importância desta 
celebração, na qual o sacerdote assume a 
missão de ser pároco professando sua fé 
diante da comunidade, para acompanhá-la 
no itinerário da Fé. E que o sacerdote precisa 
da oração, da colaboração e da compreensão 
de toda a comunidade. Nesta celebração, 
assumiu como vigário paroquial,  o Pe. Frei 
Décio Pires (OFM Conv.).

Padres Carlistas
O sacerdote da Ordem dos Padres 

Carlistas, Padre Jean Dickson,  tomou 
posse como pároco da Paróquia Santo 
André, em missa celebrada na manhã 
de 11 de março, e presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Cipollini, que 
disse: “Hoje na Igreja acontece o Domingo 
da Alegria,  e esta comunidade vive um 
momento forte de alegria com a chegada 
de Padre Jean para ser o novo pároco”. 
Esta paróquia tem mais de cem anos e 
sempre contou com a administração desta 
congregação religiosa.

Dom Pedro também agradeceu ao Padre 
Danilo,  que por oito anos,  serviu nesta 

comunidade. Na Igreja Católica não se 
substitui o outro, mas sim existe o serviço 
de levar avante o trabalho do outro.
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A Milícia da Imaculada convida 
todos para uma profunda 
experiência de fé com Nossa 

Senhora durante os cinco primeiros sábados 
de maio a outubro. Esta iniciativa é uma 
resposta ao convite que Nossa Senhora 
fez em Fátima,  quando apareceu aos 
pastorinhos. Ela afirmou: “Todos aqueles 
que, por cinco meses, nos primeiros 
sábados, se confessarem, receberem a Santa 
Comunhão e recitarem o Rosário, prometo 
assisti-los na hora da morte”.

Na Milícia da Imaculada, este caminho 
espiritual no coração de Nossa Senhora 
terá início no dia 5 de maio. Haverá a 
oração do Rosário às 18h com procissão 
luminosa. Após, haverá disponibilidade 
de sacerdotes para ouvirem as confissões 
dos fiéis e, às 20h, será celebrada a Santa 
Missa presidida pelo Frei Sebastião 
Benito Quaglio, OFM Conv.

Presente há mais de 30 anos na 
Diocese de Santo André - SP, a 
Milícia da Imaculada evangeliza 

pelos meios de comunicação contando 
com o valioso trabalho e colaboração 
de leigos. Missionários e Missionárias 
da Imaculada-Padre Kolbe apoiam esta 
missão que conta com a orientação de Frei 
Sebastião Benito Quaglio, OFM Conv, e 
outros franciscanos menores conventuais.

Estes confrades de Frei Sebastião, 
sempre participaram diretamente na MI, 
de forma especial na programação da 
Rádio Imaculada Conceição 1490 AM. 
Neste ano, a província São Francisco 
de Assis vai oferecer uma ajuda ainda 
maior por meio da atuação de mais 
frades diretamente na gestão da Obra.

Frei Sebastião será acompanhado por 

O Jornal Brasil Hoje está no 
ar há mais de 20 anos e é 
retransmitido para mais de 

100 emissoras de inspiração católica em 
todo o Brasil. Este jornal era produzido 
pela Rádio Aparecida, no Vale do 
Paraíba. A partir de 2 de abril, a Rádio 
Imaculada Conceição 1490 AM, com 
sua equipe jornalística, oferece o Jornal 
Brasil Hoje para toda a Rede Católica 
de Rádio. O radiojornal vai ao ar de 
segunda a sexta-feira a partir das 7h. E 
pode ser sintonizado em 1490 AM, pelo 

ABC transmite Jornal para todo o Brasil

Somar para evangelizarNo coração da Mãe

site miliciadaimaculada.org.br em 
rádio online ou pelo aplicativo Milícia 
da Imaculada disponível para celulares 
e tablets.

Setor Inclusão do carinho 
evangélico da Diocese

O Setor Inclusão surgiu co-
mo resposta à necessidade 
de reunir diversos trabalhos 

diocesanos que acontecem relacionados a 
pessoas com deficiência e acessibilidade 
para um diálogo e trabalho em comunhão 
diocesana. Desta maneira,  o Setor 
Inclusão torna-se uma referência da 
caminhada que a Diocese de Santo André 
pretende trilhar nos próximos anos, em 
que seu maior objetivo é o de criar um 
olhar inclusivo, ou seja, uma nova postura 
eclesial frente à urgente necessidade da 
inclusão de pessoas com deficiência.

Visamos fortalecer os trabalhos já 
existentes na área da inclusão em nossa 
diocese e, ao mesmo tempo, articular 
novos projetos que ofereçam uma 
melhor assistência aos trabalhos de 
evangelização. Desta maneira, a pessoa 

com algum tipo de deficiência (auditiva, 
visual, motora, intelectual) sentir-se-
á acolhida e plenamente integrada na 
Comunidade, quer seja na catequese, 
liturgia, pastorais ou movimentos.

Desejamos formar uma diocese mais 
inclusiva e sensível, capaz de perceber a 
necessidade do outro e de aprender com 
ele para que a evangelização chegue a 
todos. Trata-se de perceber Jesus Cristo 
no irmão e, ao mesmo tempo, transmitir 
Sua presença acolhedora.

Se você realiza trabalhos 
com pessoas com deficiência ou 
necessidade especial em sua paróquia, 
se você tem alguma deficiência ou um 
familiar ou amigo com deficiência, 
entre em contato conosco para que 
possamos conversar. Nosso e-mail é: 
setorinclusao@diocesesa.org.br

Frei Gilson Miguel Nunes, Frei José Hugo 
da Silva Santos e pelo próprio Ministro 
Provincial, Frei Aloísio Oliveira. Juntos, 
eles acompanharão as atividades pastorais, 
a produção de conteúdo evangelizador e 
a administração da Milícia da Imaculada. 
Esta nova estrutura diretiva é um gesto de 
reconhecimento da importância da Obra e 
sinal de comprometimento dos frades com a 
evangelização pelos meios de comunicação.

Há estacionamento amplo para os 
visitantes do Santuário; o local também é 
atendido pela linha de ônibus 30 – Balsa,  
que passa pelo centro de São Bernardo 
do Campo - SP; Romarias e grupos de 
peregrinos podem agendar pelo telefone: 
(11) 4397-6500.

Santuário Imaculada Conceição 
e São Maximiliano Maria Kolbe

Estrada Morro Grande, 870 - 
Riacho Grande, São Bernardo do Campo - SP

Para que a evangelização na diocese seja acessível a todos


