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Nas dez Regiões Pastorais 
da Diocese de Santo André 
aconteceram ricos momentos de 
fé, quando os fiéis vivenciaram 
as 24 Horas para o Senhor. Saiba 
mais na página 6.

Ares sinodais percorrem
 as 100 paróquias

Encontros com os Guias 1 e 2 
de análise sócio-eclesiológico 
acontecem nas paróquias visando 
conhecer um pouco mais os 
anseios em cada Região Pastoral. 
Leia na página 4.

Diocese vivencia as 
24 horas para o Senhor

Celebramos a Páscoa do Cordeiro Imolado. A Igreja contempla o mistério do grande amor de Deus pelos homens. Ela se recolhe no silêncio, na oração e na 
escuta da palavra divina, procurando entender o significado profundo da morte do Senhor. Conheça mais os significados da Semana Santa na página 3.

CRISTO 
RESSUSCITOU,
ALELUIA!

Imagem da Capela do Santo Sepulcro - Israel
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  A voz do Pastor

A voz do Papa

O diálogo de Jesus com a Samaritana é para todos nós

Bispo Diocesano:
Dom Pedro Carlos Cipollini
Jornalista Responsável: 
Humberto Domingos Pastore - MTB: 13.382   
Conselho Editorial: 
Dom Pedro Carlos Cipollini, Pe. Tiago Silva,  
Humberto Pastore, Lourdes Crespan, Maria Te-
reza Souza e Meggie Teixeira Corrêa

Revisão:
Gisele Falcão
Projeto Gráfico e 
Editoração Eletrônica:
Departamento de Comunicação da
Diocese de Santo André
Tiragem: 50.000 exemplares

Impressão: 
Jornal Última Hora (11) 4226-7272 
Sede: Mitra Diocesana de Santo André
Fone: 4469-2077 - Praça do Carmo, 36
Centro - Santo André - São Paulo. CEP: 09.010-020 

Email: diocesesa@gmail.com
Site: www.diocesesa.org.br

Caros amigos e amigas leitores 
do nosso querido Boa Notícia.

Neste mês celebramos o 
mistério Pascal. A Semana Santa que se 
inicia com o Domingo de Ramos. Neste 
dia temos em Santo André um encontro 
especial com a juventude da Diocese. 
Momento maravilhoso de entusiasmo 
e esperança. Esta celebração nos 
introduz nos mistérios da vida de Jesus 
que vamos vivenciar: Ele é o Messias 
pobre, manso e humilde de coração. 
Vencerá pelo amor capaz de dar a vida 
e não pela força e poder dominador.

No Tríduo Pascal somos chamados a 
entrar mais fundo no mistério de Cristo, 
envolto no sofrimento e na dor. Aí não 
podemos deixar de notar a beleza que 
se manifesta no amor de Cristo Jesus: 
“Tendo nos amado, amou até o fim” (Jo 
3,16). Na Quinta-feira Santa recebemos 
a Eucaristia, a Ordem e o mandamento 
do Amor. A Eucaristia é o sacramento 
do amor, presidido pelo sacerdote que 
é manifestação deste amor que confere 
sentido e beleza a todas as coisas.

Na Sexta-feira Santa, este amor se 
torna serviço extremo porque capaz 
de dar apropria vida: “O bom pastor 
dá a vida por suas ovelhas” (Jo 10,11). 
Mergulhando na morte por amor, Jesus 
é ressuscitado pelo Pai na força do 
Espírito. Um novo mundo começa, o 
mundo da graça,no qual os que praticam 
as bem-aventuranças triunfarão com 

Cristo. A vida tem a última palavra. 
Toda dor e morte espalhados no mundo 
desaparecerão: será a morte da morte.

A CF/2017 convida a participar 
da vitória de Cristo Ressuscitado, 
promovendo a ressurreição da criação: 
a natureza tão maltratada. O convite é 
para conhecer os biomas brasileiros, 
olhar com compaixão e vê-los como 
dons de Deus. Para isso, promover 
relações fraternas com a vida e a cultura 
das pessoas à luz do Evangelho.

A Campanha da Fraternidade convida 
a contemplar, admirar e agradecer nossa 
diversidade natural, como diz o Papa 
Francisco na mensagem de abertura 
da CF/2017. Tudo o que Deus faz vem 
envolto em uma grande beleza permeada 
pelo seu amor. Nós precisamos aprender 
a contemplar esta beleza, a partir de 
Jesus Cristo que é a manifestação da 
suprema beleza de Deus: “Quem me vê, 
vê o Pai” (Jo 14,9).

Somos muito habituados a ler, 
discursar e aprender sobre Deus através 
de nossa razão, mas é preciso descobrir 
que a Deus também chegamos através 
da beleza. Esta beleza está na natureza, 
que é a “primeira bíblia” que Deus 
escreveu, e que foi estragada pelo 
pecado. Está sobretudo no ser humano, 
imagem de Deus. Então Deus veio Ele 
mesmo, em Jesus que é a manifestação 
da suprema beleza de Deus. A beleza 
salvará o mundo!

Se o mundo fosse somente matéria, 
o ser humano não tivesse alma e vida 
interior, não adiantariam os sorrisos, 
de nada valeriam os olhares, afinal, 
ninguém poderia ser comovido. A 
beleza vem do interior do ser humano 
habitado por Deus. E isto nos é revelado 
na paixão, morte e ressurreição de 
Jesus. Feliz Páscoa a todos, com minha 
benção de pai e pastor!

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Diocese de Santo André

A beleza salvará o mundo
Um novo mundo começa, o mundo da graça, no qual os que praticam as bem-aventuranças triunfarão com Cristo

Papa Francisco apresentou 
o diálogo de Jesus com a 
Samaritana como o Evangelho 

perfeito para nós cristãos. “Quando 
esquecemos a verdadeira água, vamos 
à procura de poços que não têm águas 
límpidas. Então, este Evangelho é 
precisamente para nós. Não só para a 
Samaritana, mas para nós! Jesus nos 
fala como à Samaritana. É claro, já o 
conhecemos, mas talvez não o tenhamos 
encontrado pessoalmente, falado 
com Ele… E não tenhamos ainda, o 
reconhecido como nosso Salvador”.

Continuando, lembrou-nos: “Este 
tempo de Quaresma é uma boa ocasião 

para nos aproximarmos d’Ele, encontrá-
Lo na oração e no diálogo, coração a 
coração, falar com Ele, escutá-Lo, ver 
o Seu rosto no rosto de um irmão ou 
de uma irmã que sofre”. E acrescentou: 
“Podemos renovar em nós a graça do 
Batismo, matar a nossa sede na fonte da 
Palavra de Deus e do seu Santo Espírito, 
e descobrir a alegria de se tornar artífices 
de reconciliação e instrumentos de paz 
na vida cotidiana”.

Em sua conclusão, invocou Maria 
a nos levar até “à graça que brota da 
rocha que é Cristo Salvador, a fim de 
que possamos professar com convicção 
a nossa fé e anunciar, com alegria, 

as maravilhas do amor de Deus, 
misericordioso e fonte de todos os 
bens”.

A Comissão Especial para 
a Celebração da Palavra 
de Deus da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) esteve reunida entre os dias 
15 e 16 de março, na sede da entidade, 
em Brasília (DF). Um dos motivos é 
a preparação do texto “O Domingo: 
Dia da Comunidade, da Palavra e 
da Eucaristia”, que irá nortear as 
Celebrações Dominicais da Palavra de 
Deus na Igreja do Brasil. A atualização 
da orientação tem como base o 
Documento 52 da CNBB, aprovado 
durante a 32ª Assembleia Geral da 
entidade, em 1994.

De acordo com o bispo de Paranavaí 
(PR) e presidente da Comissão, Dom 
Geremias Steinmetz, é preciso que 
haja uma atualização do Documento 
da CNBB que foi publicado na 
década de 90. “Nós não temos 
padres para celebrar a Eucaristia em 
todas as paróquias do Brasil, então é 
importante insistirmos nessa questão 
da Celebração Dominical da Palavra”, 
destaca. Dom Geremias explica que a 
Celebração Dominical da Palavra de 
Deus é o que mantém as comunidades 
mais distantes unidas. De acordo com 
ele este tipo de celebração é uma 
forma de “trazer a Palavra de Deus 
para a vida dessas comunidades, para 
que elas possam seguir vivendo a fé”.

A Comissão já havia se reunido em 
setembro do ano passado, mas somente 
agora os bispos estão analisando 
detalhadamente as propostas de 
redação do texto. O objetivo é levar as 
considerações feitas para a apreciação 
do Conselho Permanente da CNBB.

Fonte: CNBB Nacional

Orientações para 
a Celebração Dominical

 da Palavra de Deus
“Nós não temos padres para celebrar 

a Eucaristia em todas as paróquias do 
Brasil, então é importante insistirmos 

nessa questão da Celebração 
Dominical da Palavra”

Quando esquecemos a verdadeira água, vamos à procura de poços que não têm águas límpidas. 
Então este Evangelho é precisamente para nós
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A Espiritualidade da Semana SantaGosto de chamar a Quaresma 
como um grande período de 
retiro espiritual, pois é um 

tempo privilegiado para nós, no silêncio 
e na oração, realizarmos nosso encontro 
com o Senhor e avaliarmos nossas 
práticas em busca de uma vida plena.

A liturgia da Semana Santa ajuda-
nos a permitir que Jesus entre em 
nossas vidas. Ele mesmo diz: “Estou 
à porta e bato. Se alguém me abrir à 
porta, entrarei e permanecerei com ele 
e cearemos juntos”. (Ap 3,20).

Para celebrar o elevado mistério 
que envolve toda a Semana Santa 
temos como primeiro passo a festa dos 
ramos (Domingo de Ramos). Nesta 
solenidade revivemos a entrada de 
Jesus em Jerusalém para celebrar a sua 
Páscoa. Unidos aos seus sentimentos, 
mergulhamos no seu projeto de 
obediência ao Pai e de serviço à 
humanidade.

Três símbolos estão presentes na 
liturgia: os ramos, a procissão com os 
ramos e a proclamação do Evangelho 
da Paixão. Fazemos parte de um povo 
que sai às ruas, agitando ramos e 
cantando hinos a Cristo. Aclamamos 
Jesus como Messias. Cremos que Ele 
vem realizar as promessas antigas 
e instaurar o Reino: justiça para os 
pobres, participação na construção 
da sociedade solidária, convivência 
fraterna, paz entre os povos e vida em 
abundancia para todos.

A quinta feira é o começo do 
Tríduo Pascal, que terá o seu 
término na tarde de domingo. 

No cenáculo Jesus se revela como 
Mestre e diz o que é preciso para entrar 
em seu discipulado.

Na manhã de Quinta-feira, o bispo 
reúne todo o clero da diocese e preside 

a Missa dos Santos Óleos, é a solene 
renovação da ordem, o sacramento do 
serviço amoroso, cuja origem vem do 
mandato de Jesus na última ceia. ”Fazei 
isto em memória de mim”.

Na liturgia de Quinta-feira à noite no 
Evangelho do lava-pés Jesus nos dá o 
sentido da vida e revela o significado na 
participação da eucaristia: solidariedade 
e serviço. (cf Jo 13, 1- 17)

Com este evangelho, entramos 
na liturgia e comungamos com os 
sentimentos de Jesus, que tinha 
consciência de que seria traído e 
entregue. Dois gestos marcam a liturgia 
e falam da entrega de Jesus: o lava-pés e 
na eucaristia, o pão e o vinho partilhados. 
Na celebração, lembramos ardentemente 
as palavras dele: “Desejei ardentemente 
comer convosco esta ceia pascal, antes 
de sofrer”. (Lc 22, 15)

A transladação conclui a liturgia da 
Quinta-feira Santa. Após a celebração 
eucarística, o pão consagrado é 
transferido para um altar lateral da 
Igreja, diante do qual as comunidades 
fazem vigília, acompanhando Jesus na 
noite de sua prisão e agonia.

Antes da morte e ressurreição, Jesus 
era uma vóz única, que falava lá em 
Israel para um grupo pequeno de pessoas. 
Depois da ressurreição, quem fala em 
nome dele somos nós, seus discípulos 
e discípulas, que, no mundo inteiro, 
proclamam e testemunham o Evangelho.

No centro da liturgia deste 
dia está a cruz, erguida 
como sinal e prova do amor 

de Jesus, condenado injustamente, 
torturado até a morte, que colocou sua 
vida nas mãos do Pai.

A cruz de Jesus e a cruz dos irmãos nos 
conduzem à liturgia, onde se celebra o 
amor e a misericórdia do Pai, que acolhe 

o sofrimento do seu Filho e abraça a dor 
dos seus filhos e não os abandona.

Na Sexta-feira Santa, reunidos em 
assembleia em torno da Cruz, em silêncio 
e oração, nos ajoelhamos, expressando a 
nossa solidariedade com todos os que 
sofrem, e manifestamos o nosso protesto, 
contra a injustiça, a guerra, a violência e 
a opressão.

Não podemos jamais nos esquecer de 
que Jesus abaixou-se para levantar e 
resgatar o ser humano caído, humilhado 
e desprezado. A maioria das pessoas 
anônimas, que vivem nas ruas, com se 
fossem invisíveis, não tem coragem 
sequer de levantar os olhos e olhar para 
quem passa. A chave de tudo é o amor. 
Quem ama esquece-se de si e vive para o 
bem dos outros.

O Sábado Santo ou de Aleluia é 
reservado ao silêncio e à espera 
amorosa da ressurreição. 

Enquanto o Senhor desce às profundezas 
da condição humana mortal e vence o 
poder da morte eterna, a Igreja espera 
ansiosa e confiante, na certeza de que 
ele vive e, em breve, ecoará por todo o 
universo o Aleluia Pascal. No silêncio 
somos convidados a fazer uma viagem 
até o nosso interior e meditar sobre o 
sentido da vida e avaliar a qualidade da 
nossa relação com o Senhor.

A Paz é o dom que o Ressuscitado 
compartilha com os discípulos em forma 
de saudação: “a paz esteja convosco”. 
Não uma paz nascida do isolamento, 
do desinteresse e da alienação. Mas a 
paz conquistada por quem enfrentou e 
venceu a mais terrível e dolorosa luta e 
entregou a vida por amor.

Na Vigília, já é proclamada a 
ressurreição do Senhor e, com Ele, toda 
a Igreja passa da morte para a vida. Faz 
a renovação das promessas do batismo 

Celebrar a Páscoa é celebrar a 
vida nova de toda a criação 
remida por Jesus Cristo, com 

sua paixão, morte e ressurreição. Páscoa 
é a festa da alegria, de vivência da fé em 
comunidade, onde tudo é partilhado com 
gratidão de quem tem um só coração e 
uma só alma e onde ninguém considerava 
sua alguma das coisas que possuía, 
mas tudo era colocado em comum, em 
favor dos mais necessitados, como bem 
lembra no Tempo Pascal o livro dos Atos 
dos Apóstolos.

Viver o espírito da Páscoa é descobrir 
todo o dia, em cada ser, a todo o 
momento, os sinais de vida existentes 
ao nosso redor, em nosso meio, nas 
pessoas que nos cercam, aquelas que 
amamos e também aquelas a quem 
devemos amar. Viver o espírito da 
Páscoa é também reconhecer os limites, 
aceitar os sofrimentos e a própria paixão 
e morte de cada dia como sinais de vida 
e ressurreição se vistos com um novo 
olhar, o olhar da fé, da esperança, do 
amor que salva e liberta.

A Páscoa não é tão somente um dia ou 
um tempo a ser vivido, a Páscoa é todo 
o dia, se eu levar o Cristo em minha 
vida, tudo será um eterno Aleluia.

Texto do Diácono Nilton 
de Santana Ferreira

Quinta-feira Santa 
Primeiro dia do Tríduo Pascal

Sexta-feira Santa 
Segundo dia do Tríduo Pascal

Sábado Santo 
Terceiro dia do Tríduo Pascal

e a ceia eucarística, na qual o Irmão 
Ressuscitado reúne seus irmãos e irmãs 
na partilha do pão.

O Círio Pascal é aceso no fogo novo 
e entra na Igreja escura. Simboliza a 
luz de Cristo ressuscitado que renova a 
criação e a liberta das trevas do pecado 
e da morte.

A Vigília Pascal nos liga e introduz na 
celebração do Domingo da Ressurreição 
e nos move para a comemoração dos 50 
dias de festa.

Domingo da 
Ressurreição

A Espiritualidade da Semana Santa
A liturgia da Semana Santa ajuda-nos a permitir que Jesus entre em nossas vidas. Ele mesmo diz: “Estou à porta e bato. Se alguém me abrir à porta, entrarei e 

permanecerei com ele e cearemos juntos”. (Ap 3,20)



A fé sem obras de nada adianta. 
As obras sem o testemunho em 
Deus, também não. “Por isso, 

a melhor e maior contribuição é ser um 
bom religioso. E nós temos testemunhos 
de religiosos e religiosas que se foram e 
ficou o perfume de suas ações, da vida 
de testemunho em Cristo”, atesta o Bispo 
da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini.

Essa foi uma das mensagens 
proclamadas pelo bispo diocesano para 
elucidar a importância do testemunho 
de vida, durante o encontro vespertino 
realizado no domingo (05/03), que 
reuniu 103 membros de 24 congregações 
religiosas, virgens consagradas e 
comunidades de vida da região do ABC, 
no Instituto Coração de Jesus, no centro da 
cidade andreense. “Às vezes, pessoas que 
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Conselho de Pastoral Diocesano destaca as ações sinodais

O Conselho de Pastoral Diocesano 
se reuniu no dia 18 de março, 
sábado, na Cúria, e dentre 

vários assuntos, os destaques ficaram por 
conta das reuniões sinodais diocesanas. O 
encontro teve a presença do Bispo Dom 
Pedro Carlos Cipollini, do vigário geral, 
Pe. Ademir Santos de Oliveira, do Vigário 
Episcopal para Pastoral, Pe. Joel Nery e 
de sacerdotes coordenadores regionais e/
ou seus representantes.

Dentre os temas, estão às ações do 
Sínodo Diocesano. Pe. Joel destacou 
que tanto ele quanto o bispo estarão 
presentes na reunião do Sínodo Diocesano 
programado por cada um dos conselhos 
regionais. “Nossa presença é de incentivo, 
e para ouvir. Estando no conselho regional, 
estaremos com os representantes de todas as 
Paróquias da Diocese. A ideia é a presença 
e participação nas várias etapas e instâncias, 
conhecendo um pouco mais dos anseios 

que vêm de cada região”, frisou o sacerdote.
Se quiser saber mais sobre o Sínodo, 

acesse: (http://sinodo.diocesesa.org.br)

Jesus-Servo
Em sua fala, Dom Pedro pediu a 

todos os membros a necessidade de ter 
no horizonte o ideal de coordenação: 
Jesus-Servo. “Ele nos ensina que o 
serviço é a marca de seus seguidores e 
da comunidade. O serviço a Deus e aos 
irmãos é o maior sinal que você vive o 
mandamento do amor”, frisou o pastor da 
Igreja do Grande ABC. “Jesus nos pede 
fidelidade, discernimento e defesa da 
vida que é dom de Deus, defender a vida 
das pessoas e da natureza”, completou.

Dom Pedro ainda destacou que Jesus 
sempre estará no barco de cada um. 
“Ele nunca nos abandonará, portanto, 
devemos responder a esta realidade com 
fé, esperança e coragem”, disse.

PROGRAMAÇÃO
1º Trimestre de 2017 - Encontros com o Guia 1 (Paróquias - CPPs - Relatório 
Paroquial) e Sessão Sinodal Geral - Análise Sócio-Eclesiológica.
2º Trimestre de 2017 - Encontros com o Guia 2 (Paróquias e Regiões Pastorais - 
Relatórios Regionais - Proposta) e Sessão Sinodal Geral - Análise Teológico-Pastoral.
3º Trimestre de 2017 - Sessões Sinodais Específicas (com as Áreas Pastorais, 
Movimentos e Associações Diocesanas) e Produção do Instrumento Laboris.
15/11/2017 - Externato Santo Antônio - Assembleia Sinodal.

Testemunho da vida consagrada é o maior legado para o mundo
Em encontro sobre a “Sinodalidade da Igreja” com membros de congregações religiosas do Grande ABC, 

o bispo diocesano destacou a necessidade de ações pastorais serem realizadas com autenticidade e eficácia em Deus

fizeram maravilhas e coisas mirabolantes, 
morrem e ninguém se lembra. Porque não 
teve a eficácia de Deus naquela ação. Às 
vezes um fez pouco e foi autêntico, fica a 
memória, o perfume de Cristo”, continua 
Dom Pedro.

Uma grande referência de obra social, 

caridade e amor ao próximo é a freira 
baiana Irmã Dulce (1914-1992), que 
doou sua vida para ajudar os pobres, 
doentes e mais necessitados, e cujo legado 
permanece mais vivo do que nunca.

Palestra
Com a temática “A Sinodalidade da 

“Ele nos ensina que o serviço é a marca de seus seguidores e da comunidade. O serviço a Deus e aos irmãos é o maior sinal que você vive o mandamento do amor”

www.sinodo.diocesesa.org.br
Quer	saber	mais:

Atividades	neste	local:
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Igreja e a Vida Consagrada”, o evento 
contou com palestra, tribuna livre e 
celebração, em 3h30 de atividade. Sob 
a coordenação da Irmã Elaine Cristina 
Souza - Instituto das Filhas de São José 
(Vila Alpina-Santo André) e atualmente 
na coordenação do Núcleo CRB 
(Conferência dos Religiosos do Brasil) 
da Diocese de Santo André -, o hino da 
Campanha da Fraternidade deu início 
aos trabalhos.

A coordenadora avaliou que “o Encontro 
foi positivo, com muita participação, 
alegria, motivação e momento de bastante 
empolgação, que trouxe uma grande 
reflexão sobre a importância de ser Igreja, 
o espírito eclesial da participação em 
conjunto e comunhão”.

Texto e foto de Fábio Sales

www.sinodo.diocesesa.org.br
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Levamos a conhecimento de 
todos os diocesanos que 
Dom Pedro Carlos Cipollini 

assinou a nomeação:

Padre Everton Gonçalves Costa 
– Assessor do Serviço de Animação 
Vocacional (SAV) e Coordenador da 
Pastoral Vocacional.

Acesse o site da sua Diocese
e confira todas as nomeações.

www.diocesesa.org.br

NOMEAÇÃO DIOCESANA
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Promovido pela Comissão de 
Animação Bíblico-Catequética 
da Diocese de Santo André, 

aconteceu de 13 a 17 de março, a 
Semana Bíblico-Catequética, que este 
ano trabalhou o itinerário catequético 
conforme as idades. O local foi o auditório 
do Edifício-Sede da Cúria Diocesana, em 
Santo André, com a participação de mais 
de 180 catequistas.

Na primeira noite, o palestrante foi 
o Padre Jordélio, que por dez anos 
esteve à frente desta missão em nossa 
Diocese. Ele também proferiu a aula 

de quinta-feira. Na terça e quarta-feira, 
esta ação foi destinada ao Padre Eduardo 
Calandro que assumiu recentemente a 
Coordenação Diocesana da Animação 
Bíblico-Catequética. E na sexta-feira os 
catequistas ouviram um especialista em 
cuidado com a pessoa com deficiência. 
Os temas, segundo o itinerário 
catequético, enfocaram as gestantes; as 
crianças; os adolescentes e jovens; os 
adultos como pais e padrinhos e também 
à pessoa com deficiência.

Dom Pedro Cipollini esteve na noite 
de terça-feira, quando participou do 

Itinerário catequético conforme
as idades é  trabalhado na 
Semana Bíblico-Catequético

Juventude diocesana testemunha sua fé em caminhada quaresmal
 “A oração é o caminho do Verbo que 

tudo abraça. Caminho do Verbo eterno 
que atravessa a profundidade de tantos 

corações; que reconduz ao Pai tudo 
quanto n’Ele tem a sua origem”. 

São João Paulo II

O primeiro domingo da 
Quaresma, (05/06), foi 
marcado por um importante 

gesto quaresmal promovido pela 
juventude diocesana. O Setor Juventude, 
organismo que articula a evangelização 
e promove o entrosamento das diferentes 
expressões e carismas juvenis de nossas 
sete cidades, realizou a Caminhada 
Jovem Quaresmal, um rico momento de 
encontro com a espiritualidade de nossa 
Igreja, que ao longo de todo o tempo 
quaresmal deve ser intensificar, a partir 
da penitência e oração.

Como não podia ser diferente, nossa 
juventude em estado permanente de 
missão, e procurando seguir o convite do 
querido Papa Francisco, por uma Igreja 
em saída, percorreu o trecho de oito 
quilômetros, distância entre a Basílica 

de Nossa Senhora da Boa Viagem até o 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, 
no bairro Pauliceia. Cerca de 150 jovens 
demonstraram assim, publicamente por 
meio de orações e louvores sua fé e seu 
desejo de buscar a santidade.

Em todo o percurso, conduzidos pelo 
Padre Willian Marioto, da Paróquia 
São Vicente, de Mauá, nossa juventude 
diocesana, representando todas as 
nossas regiões pastorais, puderam 
perceber a importância de se colocar 
em caminhada por uma vida mais justa 
atrelada aos valores evangélicos do 
próprio Cristo sofredor.

A chegada ao santuário foi marcada 
por um almoço preparado com muito 
carinho aos peregrinos. Após esse belo 
momento de partilha foram convidados 
a encerrar esse dia de intensa 
espiritualidade com a celebração 
eucarística, presidida pelo Padre Luis 
Francisco, da comunidade paroquial 
Nossa Senhora Aparecida de São 
Caetano do Sul.

Texto do Seminarista Diocesano 
Jorge Luis

“Cuidem bastante da espiritualidade. Só permanece firme no caminho de Jesus Cristo quem tem uma forte espiritualidade”, afirma o Bispo.

momento celebrativo inicial e deixou sua 
mensagem dizendo: “Cuidem bastante 
da espiritualidade. Só permanece firme 
no caminho de Jesus Cristo quem tem 
uma forte espiritualidade. Antigamente, 
convivíamos com os símbolos cristãos 
em todos os locais, hoje é outra realidade, 
não é mais assim. As famílias já não 
ensinam a rezar, não falam de Deus, assim 
a missão dos catequistas ficou ainda mais 
importante. Aumentou nosso trabalho 
para conseguir evangelizar as pessoas”.

Na explanação de Padre Calando um 
alerta. “Corremos o risco de falarmos 

com as crianças como se estivéssemos 
conversando com os adultos. É preciso 
compreender cada universo dos 
catequizandos, senão corremos o risco 
de não evangelizar”. Em outro momento 
destacou que “ao falarmos com elas neste 
trabalho de catequização temos que levar 
em conta que nesta fase as crianças não 
compreendem o abstrato, é tudo concreto. 
Por exemplo, ao mostrarmos a vela, elas 
vão ver somente uma vela. O principal 
é que consigamos ajudar a criança a 
descobrir que ela é amada por Deus, e que 
Deus fez tudo por amor a ela”.

?

?

AGENDA DIOCESANA / SEMANA SANTA
09/04 - Domingo - 14h30 - Domingo de Ramos - Encontro da Juventude com o Bispo e Missa na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André.
13/04 - Quinta-Feira Santa - 9h30 - Missa Crismal com os Presbitérios, Diáconos e o Povo de Deus na Catedral N. Sra do Carmo, no Centro de Santo André.
14/04 - 10h - Sexta-Feira Santa - Vigília com os Religiosos na Basílica Menor da Boa Viagem, no Centro de São Bernardo do Campo.
14/04 - 15h - Sexta-Feira Santa - Adoração a Santa Cruz e Procissão do Senhor Morto na Paróquia Santa Cruz, em Santo André.
23/04 - 11h - Domingo - Festa da Divina Misericórdia, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André.
29/04 - 9h - Sábado - Peregrinação Diocesana e Missa Campal na Capela Nossa Senhora do Pilar, em Ribeirão Pires.
01/05 - 9h - Segunda - Missa do Trabalhador na Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo do Campo.
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Par. N. S. da Prosperidade - Chegada: 06/abr - Saída: 11/abr
Par. N. S. Aparecida - Chegada: 11/abr - Saída: 17/abr
Par. São Francisco de Assis - Chegada: 17/abr - Saída: 22/abr
Par. N. Senhora das Graças - Chegada: 22/abr - Saída: 27/abr
Par. Santo Antônio - Chegada: 27/abr - Saída: 02/mai

CRONOGRAMA  DA IMAGEM  PEREGRINA
Região Pastoral São Caetano do Sul

O bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini mais uma vez 

destacou que “o mundo acredita na 
existência de Deus, mas vive como se não 
existisse”. A frase foi dita durante a missa 
que presidiu na noite de 4 de março, 
na Paróquia Santa Teresinha, em São 
Bernardo, com o Movimento do Caminho 
Neocatecumenal, em que o pároco local, 
Pe. Romeu Leite Izidório, concelebrou.

Segundo o pastor da Igreja Católica no 
Grande ABC, “o ser humano é tentado 
a duvidar do amor de Deus. Sim, todos 
somos tentados a duvidar do amor de 
Deus, não confiarmos e dirigirmos a 

Bispo celebra com membros do CAMINHO NEOCATECUMENAL
nossa vida, sem precisar de Deus. Hoje 
não se nega a existência de Deus, mas 
vive-se como se Ele não existisse”, 
disse Dom Pedro. Ele recordou que a 
Quaresma é um período de conversão, 
um itinerário para chegar à Páscoa. “O 
caminho de conversão passa por ouvir a 
Palavra de Deus, meditá-la no coração e 
colocá-la em prática”, completou.

Membros do Movimento gostaram da 

“O caminho de conversão 
passa por ouvir a Palavra de 
Deus, meditá-la no coração e 

colocá-la em prática”

visita do bispo. “Ele é nosso 
pastor e nos dá confiança e 
força para seguir adiante. A 
presença dele aqui demonstra a 
comunhão do Movimento com 
a Igreja e a certeza que a Igreja 
nos conhece como Itinerário 
válido de Iniciação Cristã”, 
disse o responsável pelo 
Caminho Neocatecumenal na 
Paróquia Santa Teresinha, Walter Modena.

O bispo agradeceu o carinho e pediu 
humildade a todos os servos. “Nunca se 
sobreponham aos outros. Atuem sempre 
com humildade, se colocando como 
servos e irmãos. Não estamos aqui por 

sermos os melhores, mas pecadores”, 
frisou o pastor da Igreja do Grande ABC.

Para conhecer mais sobre o Movimento, 
acesse: www.camminoneocatecumenale.it

Texto de Thiago Silva

A Igreja Católica em todo o 
mundo convidou os fiéis a 
viverem com fé o encontro 

de 24 a 25 de março para redescobrir 
o Sacramento da Reconciliação com as 
“24 horas para o Senhor”.

A iniciativa das 24 Horas para o Senhor 
nasceu por ocasião do Ano da Fé em 
2013, em Roma. Naquele momento se 
convidava algumas igrejas a abrirem suas 
portas para as confissões durante toda a 
noite. Em 2015 passou a ser seguida em 
muitos outros países, como o Brasil.

O Papa convidou a aproveitar 
esta ocasião para redescobrir e para 
experimentar o Sacramento da 
Reconciliação. “Infelizmente se perdeu o 
sentido do pecado e perdendo o sentido 
do pecado se perde também a necessidade 
de aproximar-se ao Sacramento da 
reconciliação. Portanto é um momento 
para pensar que o Sacramento da 
Reconciliação não é somente para apagar 
os pecados, mas é sobretudo abrir o 
coração à misericórdia do Senhor e todos 
nós temos necessidade da misericórdia do 
Senhor: não estamos diante de um juiz, 
mas sobretudo estamos diante de Alguém 
que nos ama realmente”.

Igrejas abriram suas portas para as “24 horas para o Senhor”
O tema que orientou a reflexão este 

ano foi “Misericórdia eu quero”. Ele nos 
recorda que cada um de nós deve aspirar 
sentir a necessidade da misericórdia divina 
para depois manifestar esta misericórdia 
na caridade e no amor aos outros.

Nas dez Regiões Pastorais da Diocese

Em todas as dez Regiões Pastorais da 
Diocese de Santo André aconteceram o 
momento de fé denominado 24 Horas 
para o Senhor. Iniciado na tarde de sexta-
feira se prolongou até a tarde de sábado, 
25 de março.

Na Região Pastoral Santo André 
Centro teve início com a celebração da 
Missa de Abertura com o Movimento da 
Divina Misericórdia na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, às15h;

Na Região Pastoral Santo André 
Utinga começou às 15h no Santuário 
Senhor do Bonfim, no Parque das 
Nações;

Na Região Pastoral Santo André 
Leste o início foi às 17h e realizado na 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, na 
Vila Humaitá;

Na Região Pastoral São Bernardo 
Centro começou às 14h na Basílica 
Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, 
no Centro da cidade;

Na Região Pastoral São Bernardo 
Rudge Ramos teve início às 15h e as 
vigílias foram na Paróquia Santíssima 
Virgem, no Jardim do Mar;

Na Região Pastoral São Bernardo 
Anchieta o início se deu às 15h e os 
encontros foram na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, do Bairro Alves 
Dias;

Na Região Pastoral São Caetano 
do Sul começou às 19h e as vigílias 
foram na Paróquia São Bento, no Bairro 
Olímpico;

Na Região Pastoral Mauá o início se 
deu às 14h tendo como local a Paróquia 
Imaculada Conceição, na área central 
do município;

Na Região Pastoral Diadema 
começou às 19h e teve como local a 
Paróquia Imaculada Conceição, no 
Centro de Diadema;

Na Região Pastoral Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra começou às 14h e 
os encontros tiveram lugar na Paróquia 
São Sebastião, em Rio Grande da Serra.

24 horas de adoração, louvor e glória ao Senhor

O caminho para a conversão é ouvir a Palavra de Deus, meditá-la e coloca-la em prática

Errata
Lamentando profundamente pelo erro cometido, publicamos esta errata 

para corrigir o erro da edição anterior, quando foi noticiado que Dom Nelson 
Westrupp, scj, foi acolhido pelos padres da Diocese de Lages, e equivocadamente 
publicamos o termo Administrador Paroquial, quando na verdade  o termo correto 
é Administrador Apostólico. Pedimos desculpas ao nosso Bispo Emérito, que 
vivenciou este emocionante momento de acolhida na Catedral Nossa Senhora dos 
Prazeres, na cidade de Lages, em Santa Catarina.                    Conselho Editorial
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Um dos eventos 
em comemoração 
aos 63 anos 

de emancipação político-
administrativa de Ribeirão 
Pires, aconteceu na noite de 
sexta-feira, (17/03). A Câmara 
Municipal realizou a sessão 
solene de entrega de títulos 
de cidadão ribeirãopirense 
a personalidades que se 
destacaram ao longo do ano, 
em suas atividades no dia a dia.

Um dos homenageados foi o bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
em título apresentado pelo vereador 
Edson Savietto (Banha), que disse: 
“A entrega do título desta noite é em 
reconhecimento pelo trabalho que Dom 
Pedro vem realizando em toda a Diocese.  
Apesar de estar há pouco tempo na 
região, já esteve diversas vezes em 
Ribeirão Pires. Fez questão de conhecer 
cada vila, cada comunidade, visitou as 
nossas capelas, conversou com o povo, 
percorreu nossas ruas, esteve em todos 
os cantos do município para descobrir 
nossa história, nossos anseios, nossos 
problemas. Este título é pelo muito que a 
Igreja Católica vem realizando na cidade. 
O índice de mortalidade infantil caiu 
extremamente graças a ação da Pastoral 
da Criança. Posso dizer que Dom Pedro 
Cipollini veio trazer fé e esperança 

Dom Pedro passa a ser 
cidadão de Ribeirão Pires

Como já se tornou tradição na 
Diocese de Santo André, ao 
final da Missa de Quarta-Feira 

de Cinzas, o bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini leu os nomes 
e apresentou os novos integrantes da 
Casa Propedêutica, a porta de entrada 
para o Seminário Diocesano. Assim, 
divulgamos os 15  jovens que estão 
dando início, neste ano, na caminhada 
rumo à ordenação sacerdotal. Rezemos 
para que sejam perseverantes e 
amorosos.

Sejam bem-vindos: Anderson Martins 
da Silva; André Lucas Chaves; Eduardo 
Barbosa Pereira; Fagner Maranine 
da Silva; Henrico Angelo Bonicio de 
Oliveira; Jeferson de Oliveira Vieira; 
Jefferson Oliveira dos Santos; Jhonatan 
Kauê Fernandes dos Santos; Joel dos 
Santos Machado; Paulo Henrique 
Louback da Silva; Rafael Guglielmelli 
Sepulvene; Romário da Rocha Cunha; 
Thiago Batista da Silva; Victor Pereira 
Guimarães e Vinícius dos Santos 
Gomes.

AÇÃO SOCIAL NA IGREJA

Os 15 novos 
propedêutas da Diocese

Ajudar o próximo, ver sua 
mudança, sua recuperação e 
seu crescimento é uma das 

recompensas mais lindas que podemos 
receber. É com esse pensamento que os 
agentes da Pastoral da Sobriedade de 
nossa Diocese são motivados a lutar 

diariamente contra os vícios químicos e 
dos pecados.

Maria Adelina Fonseca é a atual 
coordenadora da Pastoral Diocesana 
da Sobriedade e vê na perseverança da 
família ao irmão dependente a solução 
para recuperação total: “para os que 

precisam de ajuda, o amor de Deus e o 
apoio da família são necessários para 
que busquem ajuda”, pontuou.

A evangelização por parte dos agentes 
tem cinco frentes de atuação que são 
extremamente importantes: 

 

PASTORAL DA SOBRIEDADE: 
FAZER O BEM SEM OLHAR A QUEM

Serviço: Os agentes da Pastoral se reúnem toda sexta-feira às 20h, na Comunidade Santa Luzia, que fica na Rua dos Vianas, 
n°41.178ª, no Parque São Bernardo em São Bernardo do Campo para visitas, conversa e leitura da Palavra às famílias.

Intervenção, que é para aquele irmão 
que já experimentou alguma substância 
química, mas não faz uso frequente. 

Recuperação, é uma das mais 
importantes, é para o irmão dependente 
que precisa de tratamento e acima de 
tudo de apoio.

Reinserção, nessa fase o irmão 
dependente é reinserido na família, na 
sociedade, e no trabalho. 

Atuação Política, essa etapa é 
trabalhada a articulação de ações junto 
com as paróquias e o poder público para 
o combate às drogas.

Texto de Maria Tereza Souza

Prevenção, que é destinada as pessoas 
que nunca usaram algum tipo de subs-
tância química.

No Amor de Deus se tem o caminho mais seguro para lutar

1 2Fase Fase 3 Fase

Fase5

4 Fase

Dedico esta homenagem à Igreja Católica que sempre 
esteve presente nesta cidade desde os primeiros dias

para a nossa cidade. O bem que o Papa 
Francisco faz no mundo, Dom Pedro, 
como bispo, realiza para o nosso povo”.

Por sua vez o homenageado Dom 
Pedro, assim se expressou: “Minha 
palavra é de gratidão. Este título é um 
incentivo para minha vida. Por certo, 
existem outras pessoas mais meritórias 
para serem agraciadas com o título de 
cidadão de Ribeirão Pires, mas dedico 
esta homenagem à Igreja Católica que 
sempre esteve presente nesta cidade 
desde os primeiros dias. A Capela 
Nossa Senhora do Pilar, construída em 
1714 é uma prova viva desta realidade. 
A homenagem me comove e me faz 
feliz porque agora me sinto ainda mais 
participativo da cidade de Ribeirão Pires. 
O título me faz sentir bem acolhido por 
vocês. Saibam que trago no coração esta 
querida cidade”.

Um caminho rico de perseverança e amor
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Uma Obra do bem

Em 14 de novembro de 1987, foi 
realizada a primeira reunião 
da Milícia da Imaculada. 

Nela estavam presentes diversos casais 
que, após a celebração da Missa, 
estudaram em grupo sobre Maria na 
Bíblia. Entre as atividades organizadas 
ficou estabelecida a busca por horários 
alugados em emissoras de rádio e a 
continuação das publicações impressas 
sobre Nossa Senhora. Frei Sebastião 

comunicou à equipe que havia 
encontrado um lugar para ser a sede do 
movimento. Uma construção no Parque 
Novo oratório, em Santo André - SP. 
O prédio abandonado estava junto à 
Cidade dos Meninos e poderia receber 
as atividades da Milícia da Imaculada e 
também sediar retiros de formação para 
os mílites. A reunião foi concluída com 
o compromisso de todos na limpeza e 
restauração da nova sede.

Milícia da Imaculada 30 anos

A Milícia da Imaculada conta 
com um verdadeiro exército 
que luta com as armas do bem 

pela evangelização. Na sede em São 
Bernardo do Campo - SP, dezenas de 
colaboradores animam a programação de 
rádio, administram a Obra e produzem as 
revistas O Mílite e O Pequeno Mílite, bem 
como o site www.miliciadaimaculada.
org.br. Nas outras oito filiais espalhadas 
pelo Brasil também há equipes de 
programação e divulgação.

Tudo isso é apoiado por um numeroso 
grupo de voluntários que trabalham 
diretamente na propagação da Milícia da 
Imaculada e no atendimento telefônico 
e recepção dos visitantes. No Santuário 
Imaculada Conceição e São Maximiliano 

Maria Kolbe, que fica na sede da Milícia 
da Imaculada, equipes se revezam para 
a animação da liturgia nas diversas 
celebrações e organizam retiros de 
espiritualidade.

A Milícia da Imaculada é um movimento 
ligado à Ordem Franciscana, a mesma 
de seu fundador São Maximiliano 
Kolbe. Além dos Franciscanos Menores 
Conventuais que trabalham na direção da 
Obra e na programação de rádio, também 
trabalham os Missionários e Missionárias 
da Imaculada-Padre Kolbe, Instituto de 
Vida Consagrada que vive a espiritualidade 
da Milícia da Imaculada. Também muitos 
padres da Diocese de Santo André e 
Diocese de Santo Amaro colaboram 
de maneira voluntária, sobretudo em 

 
Muitas vozes, palavras e mãos pela evangelização

A mais alta honraria concedida 
pelo Papa será entregue a Frei 
Sebastião Benito Quaglio no 

dia 13 de maio, às 19h, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, em Santo André - 
SP. Trata-se da medalha Pro Ecclesia et 
Pontifice, que quer dizer Pela Igreja e pelo 
Papa, foi concedida pelo Papa Francisco 
ao Frei Sebastião em reconhecimento 
pelos seus mais de 50 anos a serviço da 
Igreja como sacerdote e missionário pelos 
meios de comunicação.

A medalha foi criada em 1888 durante 
as celebrações do Jubileu de Ouro 
Sacerdotal do Papa Leão XIII. Com ela 
são homenageados clérigos e leigos que 
prestam relevantes serviços ao papa e à 
Igreja. Entre os já condecorados estão 
padres e bispos, reis e princesas, jornalistas, 
políticos e ativistas dos direitos humanos.

Em formato de cruz, a medalha tem 
as figuras dos apóstolos, Pedro e Paulo, 

PELA IGREJA E PELO PAPA

programas de rádio. Na revista O Mílite, 
professores, religiosas e padres de outras 
congregações e dioceses também se 
empenham pela evangelização.

Toda essa estrutura é mantida pelas 
doações de pessoas de todo o Brasil 
que fazem parte deste exército de Nossa 
Senhora e se dispõe a fazer o bem. Como 
forma de agradecimento, constantemente 
há orações no Santuário Imaculada 
Conceição e São Maximiliano Maria 

Kolbe e os funcionários se revezam 
durante todo o dia para rezar diante do 
Santíssimo Sacramento pelas intenções 
dos colaboradores. Além disso, sobre 
o altar estão os livros Gravados no 
Coração de Jesus e Eternamente Mílites. 
No primeiro, estão os nomes de todos os 
colaboradores da Milícia da Imaculada e, 
no segundo, estão registrados os nomes 
dos mílites que morreram e, agora, 
intercedem junto a Deus pela Obra.

ladeados pelas inscrições pro ecclesia, 
pela Igreja, e pro pontifice, pelo Papa. 
No verso, consta o nome do Papa que 
concedeu a comenda. Todos os fiéis 
estão convidados para a Missa na qual 
Dom Pedro Cipollini, representando 
o Papa, vai entregar a medalha ao Frei 
Sebastião, na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, às 19h do dia 13 de maio.

Pe. Vanderlei Ribeiro e equipe da MI


