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A Diocese de Santo André instalou mais uma Quase 
Paróquia: A Imaculada Conceição Aparecida, que 
tem sua sede no Parque Selecta em São Bernardo 
do Campo. No mesmo dia, Dom Pedro Cipollini 
deu posse ao administrador paroquial, Padre José 
Aparecido. Saiba tudo na página 4.

Nasceu a Quase Paróquia 
Imaculada Conceição Aparecida

Missão Jovem
fez parte do DNJ 2018

Este ano a Diocese de Santo André valorizou ainda 
mais o Dia Nacional da Juventude (DNJ). No sábado 
os jovens participaram de missões nas dez Regiões 
Pastorais e no domingo aconteceram diversas 
atividades na Paróquia Imaculada Conceição, em 
Mauá. Veja como foi na página 5.

Santo André: Padroeiro da Diocese
é reverenciado no dia 30 de novembro

Tríduo do Padroeiro Santo André e Encerramento do Ano do Laicato

27/11/2018 30/11/2018 01/12/2018
Abertura do Tríduo às 19h

Missas às 7h15; 12h; 15h
Missa Solene com encerramento do

Ano do Laicato presidida por Dom Pedro às 19h
Carreata de Santo André às 9h 

Nos sábados e domingos durante o Tríduo haverá quermesse! Leia a matéria na página 3.

Celebrações na Paróquia Matriz Santo André:
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A mulher grávida que espera 
feliz o encontro com o filho 
e todos os dias toca a barriga 

para acariciá-lo. Esta é a imagem usada 
pelo Papa Francisco para explicar o que 
é a esperança, que, segundo o Santo 
Padre, é viver em vista do encontro 
concreto com Jesus.

“Fé, esperança e caridade são um 
dom. A fé é fácil de compreender, 
assim como a caridade. Mas o que é 
a esperança? Sim, é esperar o Céu, 
encontrar os santos, uma felicidade 
eterna. Mas o que é o céu para você? 
” perguntou Francisco, e respondeu: 
“Viver na esperança é caminhar, sim, 
rumo a um prêmio, rumo à felicidade 
que não temos aqui, mas teremos lá… 
É uma virtude difícil de entender. É 

uma virtude humilde. É uma virtude 
que jamais desilude: se você espera, 
jamais ficará desiludido”.

Segundo Francisco, ter esperança 
é ter uma virtude concreta, diante de 
tantos questionamentos acerca do 
céu e do que aguarda o ser humano. 
“A herança mostra que é a esperança 
em algo, não é uma ideia, não é estar 
num belo lugar. É um encontro. Jesus 
sempre destaca esta parte da esperança, 
este estar à espera, encontrar”, pontuou.

A imagem da mulher grávida à espera 
de seu filho ajuda, segundo o Pontífice, que 
os cristãos entendam o que é a esperança. 
“É viver para aquele encontro”... “Aquela 
mulher imagina como serão os olhos 
do filho, como será o sorriso, loiro ou 
moreno… Mas imagina o encontro com 

o filho”. A analogia proporciona aos 
cristãos, de acordo com o Santo Padre, 
questionamentos sobre como têm se 
comportado diante deste sentimento.

Concluindo, destacou que a 
herança é a força com a qual o Espírito 
Santo leva o cristão 
avante, e o exorta a 
questionamentos a 
cerca da espera do céu. 
Se este é visto como 
uma herança abstrata 
ou um encontro.

Vida Eterna A voz do Pastor

Esperança é viver em vista do encontro concreto com Jesus

Hoje não é muito comum 
falar da vida eterna e 
dos acontecimentos 

que na Teologia são chamados de 
“escatológicos”, ou seja, os últimos 
acontecimentos. No entanto, todas 
às vezes que rezamos o “Credo” 
terminamos dizendo: “Creio na vida 
eterna. Amém”.

Neste mês de novembro que 
preanuncia o fim do ano civil e o final 
do ano litúrgico, nós celebramos e 
rezamos pelos fiéis defuntos e pedimos 
a intercessão de todos os santos.

Ao comemorar os fiéis que 
morreram, lembramo-nos da nossa 
“irmã” morte, como a chamava São 
Francisco de Assis. Com saudade e 
tristeza trazemos à lembrança tantas 
pessoas que estiveram perto de nós, 
fizeram-nos bem e já partiram para a 
casa do Pai.

Encontramos então conforto nas 
palavras de Jesus: “Esta é a vontade 
do meu Pai: que não perca nenhum 
daqueles que Ele me deu”. Jesus se 
tornou nosso irmão ao se encarnar. 
Ele é o irmão que entra na morte para 
acompanhar-nos além da morte e 
abrir-nos as portas da vida eterna e da 
esperança aqui na terra.

O dia de todos os santos é em 
seguida a festa da família, celebrada 
dia primeiro de novembro. Celebramos 
os irmãos e irmãs mais verdadeiros: 
os santos que estão sempre perto de 
nós e nos querem bem, nos ajudam 
iluminando o caminho que nos leva à 
verdadeira felicidade: à vida eterna.

A tradição cristã indica com esta 
expressão “vida eterna” a realidade 
de paz, plenitude e alegria de quem 
terminou a vida terrena e foi acolhido 
na comunhão com Deus, passando pela 
porta da morte. O termo “vida” quer 
dizer os bens que resultam de estar unido 
a Deus e o adjetivo eterna indica que se 
trata de um processo irreversível.

Os santos seguiram Jesus e viveram 
o Evangelho das Bem-aventuranças. 
Uma vez que a união com Deus se dá 
somente através de Jesus Cristo, a vida 
eterna consiste em estar com Cristo para 
sempre e partilhar com ele a beleza da 
ressurreição que é união plena com 
Deus, com os irmãos e com o Cosmos.

Estando em Deus, os santos são 
envolvidos com Deus nas vicissitudes 
da vida eterna, e por isso tomam parte 
no que sucede na vida deste mundo, 
no qual Deus está presente. Os santos 
nos acompanham e apoiam na nossa 
travessia terrena rumo à eternidade feliz.

Hoje não é comum falar da 
vida eterna. O materialismo e o 
consumismo são tão grandes que muitos, 
inconscientemente, pensam que a vida 
se resolve todinha nesta terra. Outros 
estão ricos e sobrecarregados de bens 
terrenos que prefeririam ficar na terra 
para sempre, não fazem ideia dos bens 
eternos superiores aos terrenos.

Muitos cristãos estão empenhados em 
um ativismo tão grande para trabalhar pelo 
Reino de Deus que se esquecem de pensar 
na vida eterna, que é a meta deste Reino, 
o qual durará para sempre na eternidade. 
No entanto, Jesus nos recorda que não 

só de pão vive o homem, mas de toda 
Palavra que Deus profere, e quem crer 
nesta Palavra terá a vida eterna.

O Reino de Deus é absoluto e nossa 
vida deve ser consagrada a implorar e 
trabalhar para que ele venha, mas este 
Reino tem causa e motivação muito 
claras: não se esgota na felicidade da 
vida terrena, porém se consuma na 
felicidade da vida eterna.

Rezemos com esperança pelos 
nossos irmãos falecidos, alegremo-nos 
e exultemos com os santos e santas de 
Deus. Aspiremos a santidade, porque 
ser santo é começar desde agora pela fé, 
aqui na terra, a viver a vida eterna que 
não tem fim, e que é a vida no amor de 
Cristo que nos une aqui e para sempre. 

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Ao comemorar os fiéis que morreram, lembramo-nos da nossa “irmã” morte, como a chamava São Francisco de Assis

Ao explicar, Francisco cita exemplo da mulher grávida que vive para encontrar seu filho
Assembleia das 

Igrejas termina com 
gesto concreto

Participantes da Assembleia fazem 
doações para a Diocese da África

Durante três dias, (19 a 
21/10), bispos, padres, 
religiosos e leigos de São 

Paulo se reuniram em Itaici para a 40ª 
Assembleia das Igrejas Particulares do 
Regional Sul 1 da CNBB. A Diocese de 
Santo André se faz presente com o bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
e o sacerdote Padre Joel Nery, Vigário 
Episcopal para Pastoral. O mesmo tema 
do Sínodo dos Bispos: “Evangelização 
da Juventude: os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional” foi escolhido 
para esta Assembleia.

O bispo de Mogi das Cruzes e 
Presidente do Regional Sul 1 da CNBB, 
Dom Pedro Luiz Stringhini, abriu o evento 
na capela do Centro de Espiritualidade 
Inaciana (CEI) na Vila Kostka. E com 
a palestra do Pe. Joãozinho, SCJ sobre 
evangelização da juventude na manhã 
do domingo, foi encerrada a Assembleia 
que reuniu mais de 300 participantes 
entre bispos, padres, coordenadores de 
pastoral e assessores do Setor Juventude, 
e jovens do Regional Sul 1 da CNBB.

Por ocasião do Dia Mundial das 
Missões e da Obra Pontifícia da 
Infância Missionária, os participantes da 
Assembleia fizeram um gesto por meio 
de doações que serão revertidas para os 
trabalhos da Comissão Missionária e 
Cooperação Intereclesial, desenvolvidos 
pelo Regional na Diocese de Pemba, 
em Moçambique, na África. No final, 
foi exibido um vídeo do jovem Lucas 
Galhardo, que participa do Sínodo dos 
Bispos, em Roma.

Fonte: Site do Regional Sul 1 da CNBB
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A Igreja diocesana do Grande 
ABC, com suas sete cidades 
e suas dez regiões pastorais, 

é confiada à especial proteção de Santo 
André, Apóstolo, nosso padroeiro 
diocesano. A cada ano, no dia 30 de 
novembro, celebramos sua festa em toda a 
Diocese, particularmente na igreja Matriz 
de Santo André, que o tem como padroeiro 
paroquial, neste ano a missa Solene das 
19h celebrará também o encerramento do 
Ano do Laicato. Mas essa festividade não 
é lembrada somente por nós, pois todos os 
calendários litúrgicos ocidentais e orientais 
celebram sua memória nesse dia. Trata-se, 
portanto, de um santo universal, venerado 
tanto por nós, Igreja latina, quanto pelos 
ortodoxos, em especial pelos gregos, 
que o chamam de “protocleto”, ou seja, 
o “primeiro chamado”, pois é o primeiro 
apóstolo mencionado no Evangelho 
segundo João, a seguir Jesus, antes mesmo 
de Simão Pedro, que fora apresentado 
a Jesus por ele, André (cf. Jo 1,40-42). 
Assim, dentre os Apóstolos, André se torna, 
não somente o primeiro chamado, mas 
também o primeiro evangelizador! Pois foi 
rapidamente encontrar seu irmão Simão e 
lhe disse: “Encontramos o Messias, que 
quer dizer o Cristo” (Jo 1,41). Temos, 
portanto, um padroeiro missionário!

Já a tradição sinótica (Mateus, Marcos 
e Lucas) narra o encontro de Jesus com 
André e Simão, juntamente com Tiago e 
João, filhos de Zebedeu, quando Jesus, 
passando pelas margens do lado de 
Tiberíades, encontra-os lavando as redes, 
e diz: “Segui-me, e vos farei pescadores 
de homens. Eles, deixando imediatamente 
as redes, o seguiram” (Mt 4,18-22). 
O Novo Testamento ainda apresenta 

outras informações sobre Santo André. 
Particularmente os Evangelhos informam 
que ele era filho de Jonas, irmão de Simão 
Pedro, nascido em Betsaida, a nordeste 
do lado de Tiberíades. Aparece em todas 
as listas dos doze apóstolos, inclusive na 
relação do livro dos Atos dos Apóstolos, 
em Pentecostes (cf. At 1,13). Era discípulo 
de João Batista, até o momento em que 
o próprio Batista, na região do Jordão, 
onde batizava, exclamou, vendo Jesus: 
“Eis o cordeiro de Deus” (Jo 1,36). A 
partir desse momento, André e o outro 
discípulo que o acompanhava, seguiram 
Jesus, viram onde ele habitava e ficaram 
com Ele aquele dia (cf. Jo 1,38-40).

André também aparece como mediador 
ou como aquele que, com senso prático, 
busca saídas em situações embaraçosas. 
Quando Jesus interpelou Filipe sobre a 
possibilidade de dar de comer a toda aquela 
multidão, André interveio, e disse: “Está 
aqui um menino que tem cinco pães e dois 
peixes; mas o que é isto para tanta gente?” 
(Jo 6,9). É por isso que encontramos no 
brasão de nossa Diocese a representação 
destes cinco pães e dois peixes. Uma outra 
intervenção de André ocorreu próxima 
aos últimos dias de vida de Jesus. Alguns 
gentios que desejavam ver Jesus de perto 
se aproximaram de Filipe, que comunicou 
isso a André, e que por sua vez, foi até 
Jesus comunicar essa intenção dos gentios 
(cf. Jo 12,21-22). Encontramos aqui, nosso 
padroeiro como exemplo de acolhedor, 
pois acolhe e encaminha para Jesus os “de 
fora, os diferentes”, os gentios.

Assim, André apresenta uma mensagem 
própria, além daquela comum a todos 
os apóstolos. Deste modo, podemos e 
devemos pedir a intercessão de Santo André 

para cada uma dessas situações: Ele é o 
apóstolo mediador, o apóstolo da ação 
prática e ágil na solução de dificuldades 
no relacionamento e em comunicar suas 
descobertas aos outros. É o primeiro 
chamado, o primeiro mensageiro 
de Cristo, o que toma iniciativa 
de providenciar ao menos alguns 
pães e peixes, isto é, a colaboração 
com Cristo em matar a forme da 
multidão. Também nos deixou 
forte testemunho vocacional, pois 
aparece como protagonista em várias 
narrativas de vocação nos Evangelhos. 

Certa tradição diz que, por 
ocasião da dispersão dos Apóstolos 
de Jerusalém, André teria se dirigido 
à região dos mares Cáspio e Negro. 
Por fim, fundara a Igreja de Patras, na 
Acaia, onde fora crucificado em forma 
de X, em 30 de novembro. Conta-se, 
que ao ver a cruz, teria dito: “Salve, santa 
Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me 
do meio dos homens e entrega-me ao meu 
Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o 
que por ti me salvou”.

As relíquias de Santo André foram 
transportadas para Constantinopla e no 
ano 1460, transferidas para Amalfi, na 
Itália, e também para Roma. O papa São 
Paulo VI, porém, no intuito de fortalecer 
a união fraterna com os ortodoxos, 
devolveu as relíquias de Santo André à 
Igreja de Constantinopla, num belo gesto 
de desapego e esforço ecumênico.

Que seu exemplo, intercessão e sua 
festa sejam sempre lembradas por nós, 
pois temos um grande padroeiro. Santo 
André, Apóstolo, rogai por nós!

Texto de Pe. Rudnei Sertorio
Adm. Paroquial - Paróquia Santa Luzia Virgem Mártir

A Festa de Santo André, o Padroeiro da Diocese 
de Santo André e da Matriz de Santo André, 
a igreja cor de rosa, vai ser precedido do 

Tríduo Preparatório, conforme comunicado do Pároco, 
o Pe. Jean Dickson, que também convida para estes 
eventos religiosos.

O Tríduo em preparação será aberto com a primeira 
missa, às 19h da terça-feira, 27 de novembro, a ser 
presidida pelo Padre Jean Rafael. No dia seguinte, 
quarta-feira, (28/11), a Missa às 19h a ser presidida pelo 
Padre Joel Nery. E na quinta-feira, (29/11), a Missa a ser 
presidida pelo Padre Marcos Vinicius, às 19h.

No dia 30 de novembro, dia do Santo Padroeiro, vão 
acontecer celebrações religiosas em vários horários: 
7h15 com Pe. Vinícius Alfonso. 12h com Pe. Edmar. 15h 
com Pe. Zair e 19h a Missa solene presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. Após a missa, a 
celebração com bolo do Padroeiro e a Quermesse.

No sábado, (1º/12), às 9h da manhã a Carreata de 
Santo André, e a tarde, às 16h será rezada a Missa, e 
das 17h30 às 22h a Quermesse celebrando a Festa do 
Padroeiro com bingo. No domingo, dia 2 de dezembro, 
após a missa das 17h30h, a Quermesse celebrando a 
Festa do Padroeiro, até às 22h.

Texto de Maria Cecilia – PasCom da Matriz Santo André

Santo André: Padroeiro da Diocese
é reverenciado no dia 30 de novembro

Tudo pronto para a celebração da Festa do Padroeiro Santo André
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PERÍODO DE MATRÍCULAS
15 de outubro a 30 de novembro,

das 14h30 às 21h, de segunda a sexta-feira
A seleção acontecerá nos dias 4, 6 e 13 de dezembro.

Praça do Carmo, 48, 2o andar do prédio do Tribunal Eclesiástico.

Tel.: 4469-2077 ramal 246
escoladeteologia@diocesesa.org.br

Para se fazer presente a todos 
os fiéis católicos e para por 
em prática o que pede o 8° 

Plano de Pastoral: “Ser uma Igreja 
em saída e em estado permanente de 
missão”, e seguindo também a pesquisa 
encomendada pelo Sínodo que sugeriu 

Ir em missão e evangelizar em todos 
os lugares. Esta frase até parece um 
incentivo para um católico mudar 

para longe, para terras estrangeiras. Pode 
até ser, mas também serve para quem 
evangeliza no seu território paroquial 
e, para alcançar um número maior de 
fiéis, a Igreja conta com os conselhos 
missionários paroquiais (Comipas), 
regionais (Comire), diocesano (Comidi) e 
nacional (Comina).

Na Diocese de Santo André o Comidi 
está se reorganizando para levar a 
Palavra de Deus a mais pessoas. No 
dia 6 de outubro, ocorreu a Assembleia 
dos Comipas, no auditório da Cúria 
Diocesana, onde foram eleitos 20 
conselheiros, dois de cada região pastoral 
da Diocese de Santo André.

Glauber Machado, membro 
permanente do Comidi, enquanto 
coordenador da Infância e Adolescência 

Nasceu a Quase Paróquia Imaculada Conceição Aparecida
a criação de paróquias nas regiões 
periféricas, a Diocese de Santo André 
instalou mais uma Quase Paróquia, a 
Imaculada Conceição Aparecida. Na 
sexta-feira, dia 12 de outubro, na Rua 
Primo Bechelli, 310, no Parque Selecta 
em São Bernardo do Campo, Dom 
Pedro Cipollini presidiu a missa de 
instalação e de posse de Administrador 
do Padre José Aparecido. A nova Quase 
Paróquia tem em seu território a Capela 
Santo Expedito, Capela São Francisco 
de Assis, Capela Santa Rita de Cássia, 
Capela São João Batista e Capela São 
Pedro e São João.

A solenidade teve início às 16h30, 
quando mais de 1.500 fiéis, formando uma 
grande multidão, percorreram em procissão 
as ruas desde a Capela Antiga, na Avenida 
Sérgio Trevisan, até a igreja nova.

Da mensagem de Dom Pedro 
destacamos que “Maria é para nós a 
estrela evangelizadora. Maria é prova 
de que quem se humilha será exaltado. 
E hoje nasce aqui uma paróquia, e 
peço a todos vocês para que sejam sal, 
luz e missionários. Agradeço a todos 
que colaboraram para que esse dia 
acontecesse. Esta Igreja é a casa da Mãe, 
não tenham medo, e sim coragem. Maria 
é a mãe de todos e cuida de cada um de 
nós. Maria nos ajude a crescer na fé”.

Ao apresentar o sacerdote que ficará à 
frente dessa nova Quase Paróquia, o Padre 
José Aparecido, Dom Pedro recordou 
que: “O padre é um tesouro encontrado, 
e a nossa Diocese, por ser muito grande 
conta com a dedicação total dos padres 
que aqui trabalham por nós. Rezem por 
eles e rezem por mim também”.

Esta Igreja é a casa da Mãe, não tenham medo, e sim coragem. Maria é a mãe de todos e cuida de cada um de nós

Assembleia reune os Missionários 
que servem no Grande ABC

Missionária, destacou: “Agora, estes 
representantes vão se reunir para definir 
quais serão as ações em nossa diocese. 
Hoje aqui, eles debateram com os 
demais representantes das paróquias as 
nossas várias realidades”.

Segundo o assessor diocesano do 
Comide, Pe. Ryan Mathew Holke, 
MIPK, havia a necessidade de realizar 
desta assembleia, principalmente por 
causa da constituição sinodal. “Temos os 
itinerários da formação missionária, da 
setorização e das visitas missionárias. 
Tudo vai ajudar a Diocese a implantar 
os três itinerários. É uma Nova fase da 
evangelização missionária”, frisou o 
sacerdote.

Ele recordou que o trabalho de 
evangelizar é de toda a Igreja. “Os 
conselhos vêem a realidade para 
evangelizar todo o território. Por 
exemplo, eles conversam e pode ser 
que tal bairro precisa da Pastoral da 
Saúde ou dos Vicentinos. Se aproveita a 
realidade de cada pastoral para servir da 
melhor forma possível à evangelização”, 
finalizou Pe. Ryan.

Texto e foto de Thiago Silva

O trabalho de evangelizar é de toda a Igreja

Vida Consagrada: Caminho que 
exige obediência e confiança

Os religiosos que servem na 
Diocese de Santo André 
se reuniram no dia 27, no 

Instituto Sagrada Família, em Santo 
André, para o 3º Simpósio da Vida 
Consagrada. O encontro contou com as 
presenças do bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cippolini, do Pe. Luis Gonzalez 
Quevedo, SJ, do Pe. Júlio Lancellotti e do 
Pe. Rubens Pedro Cabral, da Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB).

Dom Pedro, responsável pela abertura 
do evento, destacou que a vida na fé 
não é simplesmente uma posse, mas um 
percurso que conhece passagem luminosa 
e túneis escuros. “É um caminho que exige 
uma obediência e uma confiança radicais, 
ao qual só a fé permite ter acesso e que 
na fé é possível renovar e consolidar. Vive 
em nós a certeza de que Deus sempre guia 
nosso caminho”, destacou.

O bispo recordou que a Igreja reconhece 

entre as múltiplas vias de santidade o dom 
da vida consagrada. “A vida consagrada, 
enfim, é indicada como sinal para o Povo de 
Deus no cumprimento da comum vocação 
cristã e manifestação da graça do Senhor 
Ressuscitado e do poder do Espírito Santo 
que opera maravilhas na Igreja”, frisou.

Para o Pe. Quevedo, o encontro foi 
importante pela comunhão que promove. 
“A vida religiosa tem diversas dimensões, 
espiritualidades, como toda a vida cristã 
e força missionária, e tem coração a 
comunhão entre si, com a Igreja, com os 
pobres”, disse o sacerdote, quem conduziu 
o encontro no período da manhã.

Responsável pelo evento, Ir. Eliene 
Lima, do Núcleo CRB e beneditina da 
Divina Providência, o Simpósio é muito 
importante para os religiosos. “É um 
momento para nos reunirmos e estudarmos, 
além de partilharmos a nossa vida e 
aprofundar a espiritualidade”, disse.

Entre as múltiplas vias de santidade há o dom da Vida Consagrada

Fotos: Elaine Venciguerra

Aulas: terça, quarta e quinta das 19h20 às 22h20.
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O Dia Nacional da Juventude 
(DNJ) na Diocese de Santo 
André foi especial e teve 

atividades das mais variadas, na Paróquia 
Imaculada Conceição, a Matriz de Mauá, 
na tarde do dia 21. Palestras de vários 
temas, shows, apresentação de teatro, 
dinâmicas, oficinas e luau atraíram os 
jovens para o local, além, é claro, do 
momento da Adoração, da Confissão e 
da Santa Missa campal presidida pelo 
bispo Dom Pedro Carlos Cipollini.

Assessor do Setor Juventude, Pe. 

José Aparecido ressaltou o protagonismo 
desta nova geração. “É o futuro da nossa 
Igreja e tem muito a nos dar. Precisamos 
inserir os jovens nas nossas paróquias, 
nas nossas comunidades. Pedimos a 
eles que se sintam pertencentes à nossa 
Diocese”, frisou o sacerdote.

Dom Pedro também deixou seu recado 
para os jovens: “O papa Paulo VI falava 
muito que o mundo precisa se renovar em 
Cristo criando uma civilização do amor. E 
vocês jovens têm coragem para isso. Dizer 
um não para todo o consumismo, para 

promessa falsa de felicidade. É preciso 
entrar no dinamismo do coração de Jesus. 
Fortalecer um coração para o mundo 
novo porque o mundo velho já está sendo 
velado para ser enterrado”, disse o bispo.

MISSÃO JOVEM DIOCESANA
Um dia antes, no sábado, das 7h30 às 

16h, com o Tema: "Ide por todo mundo, 
pregar o evangelho a toda criatura" 
(Mc16,15) aconteceu a Missão Jovem 
Diocesana, quando em cada uma das 
dez Regiões Pastorais, os jovens se 

Uma das missas tradicionais 
na Diocese de Santo André 
é aquela que reúne Mães, 

Madrinhas, Pais e Padrinhos Orantes 
pelos Sacerdotes. A celebração deste ano 
aconteceu na tarde de 4 de outubro, na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, e foi 
presidida pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini.

Em sua mensagem ao grupo reunido 
disse que “No reino de Deus existe uma lei 
e essa lei é o amor; amar a Deus e amar 
ao próximo. Quem ama só faz o bem, sou 
muito agradecido a todos vocês que rezam 
pelos sacerdotes. E como a Oração de 
vocês é perfeita! Sabem por que: Porque 
é feita com humildade e perseverança”. 
Dom Pedro também emocionou a todos 
ao contar a história de uma irmã religiosa 
que rezava por ele, desde o tempo em que 
frequentava o Seminário.

O MOVIMENTO
Senhoras e senhores se reúnem em 

suas paróquias (cada paróquia tem um 
dia do mês de modo a preencher todo o 

Mauá recebe jovens para o Dia Nacional da Juventude

Movimento que ora pelos padres
se reuniu para a missa anual

Elaine Venciguerra

calendário) para rezar uma vez por mês 
pelos Padres, seguindo um roteiro mensal 
previamente preparado. O movimento 
tem como Padroeiro São João Maria 
Vianney, que afirma: “Esta é a mais bela 
profissão do ser humano: rezar e amar”.

O bispo emérito, Dom Nelson 
Westrupp, scj, costuma dizer que: 
“Cada vez que vocês se encontram 
para rezar pelos nossos Padres, tenham 
a certeza de que o Coração de Jesus 
ouve suas preces e se dilata ainda mais 
em Seu amor infinito”. Participem 
do movimento! Mais informações na 
secretaria da sua paróquia.

Esta é a mais bela profissão do ser humano: rezar e amar

 Doni da PasCom Região Mauá

reuniram em uma determinada paróquia 
com objetivo de sair em missão no seu 
entorno. Na parte da tarde participaram 
de uma partilha distribuindo as 
experiências que vivenciaram.

 Texto de Thiago Silva

Palestras de vários temas, shows, apresentação de teatro, dinâmicas, oficinas e luau atraíram os jovens para o local

Reúna familiares e amigos e 
participe da Novena de Natal

Retire seu exemplar na secretaria da sua paróquia e promova os 
encontros de Novena de Natal com o seu grupo de amigos,

familiares e vizinhos. O valor unitário é de R$ 1,40
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Os agentes das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) 
da Diocese de Santo André 

se reuniram no dia 14 de outubro, na 
Paróquia São João Batista, em Mauá, para 
o seu encontro diocesano, tendo como 
tema: “Leigos e leigas comprometidos 
na Igreja e na Sociedade”. O evento 
começou com Santa Missa presidida 
pelo Vigário Episcopal para Pastoral, Pe. 
Joel Nery, e concelebrada pelo assessor 
do movimento, Pe. Ângelo Belloso, pelo 
pároco local, Pe. George Rodrigues, e o 
vigário local, Pe. Paulo Roberto.

A coordenadora das CEBs, Marlene 
Gianoto, destacou a importância do 
encontro. “Vamos debater os leigos e 
leigas na evangelização. Nossa missão 
hoje é evangelizar, além do social. É 

um trabalho muito lindo que fazemos 
de coração. Levamos uma palavra para 
as mães que estão perdendo seus filhos 
para o mundo, visitamos as famílias com 
desempregados”, explicou.

Segundo Marlene, as CEBs vão para 
fora dos muros da Igreja. “É o desafio do 
mundo urbano. Estamos na rua, em uma 
Igreja em saída para ajudar as famílias. 
Queremos reunir mais missionários, 
principalmente porque também estamos 
trabalhando junto com o Comidi (Conselho 
Missionário Diocesano)”, disse.

Para Pe. Ângelo, o encontro serve para 
reafirmar a identidade do movimento. 
“Queremos uma Igreja bem engajada com 
o nosso povo, sempre levando a mensagem 
de Cristo, sendo fermento nas periferias, 
lutando por um Brasil melhor, para o povo 

Dom Pedro Carlos Cipollini, 
transmitiu aos educadores uma 
mensagem de perseverança, 

em Santa Missa pelo Dia dos Professor, 
no domingo dia 14 de outubro, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo.

O bispo fala com propriedade porque 
atuou por 25 anos como professor em 
universidade. “Me sinto muito perto 
de vocês porque eu também dei aula, 
ajudando a formar padres. Sei o quanto 
é difícil a missão nos dias de hoje.  É 
preciso resgatar a dignidade não só dos 
professores, mas o ensino em si para que a 
arte de ensinar não se torne um folclore”.

Dom Pedro ainda criticou as políticas 
públicas para o ensino. “Vamos rezar 
também pelos alunos, vítimas do 
descaso com a educação. Ninguém 
consegue decorar o nome do ministro 
da Educação de tanto que trocam. Como 
podemos ir para frente desse jeito? 
Acabam se tornando cargos atribuídos a 
interesses”, lamentou.

CEBs debatem a presença dos leigos e leigas na evangelização
Nossa missão é evangelizar, além do social

ter seus direitos”, disse o sacerdote.
O encontro ainda coincidiu com 

a data da canonização de Dom Oscar 
Romero, arcebispo salvadorenho 
assassinado ao celebrar a Santa Missa, 
em 1980. “Ele também trabalhava com 
as CEBs em El Salvador. Pelo povo já 
era santo. Foi um profeta, defendeu os 

direitos dos camponeses e lutou contra 
a ditadura. Foi um homem de muita 
paz, de reconciliação, de piedade e de 
muita oração”, recordou o sacerdote. 
Após a Missa, o encontro contou com 
atividades e palestras o dia todo no 
salão paroquial.

Texto e foto de Thiago Silva

  Igreja e Nova Evangelização

Igreja Católica do Grande ABC celebra Dia do Professor

Para o Coordenador da Pastoral da 
Educação, Renan Evangelista Silva, muitos 
profissionais desistem de lecionar no sistema 
público devido às condições oferecidas 
pelo Estado: “Primeiro, temos a questão 
de remuneração. Muitos professores são 

pais e mães de família e não conseguem 
fazer uma pós-graduação porque não tem 
condições financeiras. Depois, há uma 
dificuldade de controlar 40 alunos em uma 
sala de aula em um mundo de hoje com 
pais tão ausentes. Além do mais, não há 

É preciso resgatar a dignidade não só dos professores, mas o ensino em si para que a arte de ensinar não se torne um folclore

II Dia Mundial dos Pobres
O evento acontece no dia 18 de novembro a partir das 8h com as tendas de atendimento da Saúde, Higiene 
Pessoal, Roupas e Refeições. O dia será encerrado com a Celebração Eucarística às 15h na Praça do Carmo.

  Igreja e Ação Social

mais reconhecimento do valor do professor, 
nem na sociedade”, criticou. “Hoje, após 
passarem nos concursos públicos, mais da 
metade dos professores pede exoneração no 
primeiro ano”, completou.

Ele ainda criticou a falta do ensino 
religioso nas escolas. “O Brasil é um 
estado laico e isso é bom. A Igreja 
católica não quer que volte como era no 
passado. Mas há uma confusão entre o 
estado laico e o estado laicista. Estado 
laico não confessa nenhuma religião, mas 
não é antirreligioso e nossa constituição 
foi promulgada aos olhos de Deus - no 
preâmbulo é declarado: 'promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do 
Brasil'”, recordou Renan.

Ao final da celebração, Dom Pedro 
abençoou cada professor e conversou 
com todos, agradecendo e dando os 
parabéns por uma das mais belas 
vocações profissionais.

Texto e foto de Thiago Silva
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Durante seis noites, no período 
de 22 a 27 de outubro, a 
Diocese de Santo André 

vivenciou a já tradicional Semana 
Diocesana de Liturgia, quando a pedido 
do bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, os participantes estudaram o 
Diretório de Liturgia.

Escolhido como locais estratégicos 
para facilitar a locomoção dos agentes, os 
encontros, abrangendo as Regiões Pastorais 
sediaram o Edifício Santo André Apóstolo, 
(para as três Regiões de Santo André). 
Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, 
(para todas as Regiões de São Bernardo). 
Paróquia Sagrada Família, (Para a Região 
São Caetano). Paróquia Bom Jesus de 
Piraporinha, (para a Região Diadema). 
Paróquia Imaculada Conceição, (para a 

Região Mauá), e Paróquia São Sebastião, 
(para a Região Rib. Pires e RGS).

Em forma de rodízio, contemplando 
as seis unidades, os palestrantes se 
revezaram para levar o estudo que 
foi assim programado: Pe. Joel Nery 
trabalhou o tema: A Eucaristia e a Missa. 
Pe. Hamilton Gomes abordou o tema: 
Pastoral Litúrgica - Piedade e Missas 
Diferenciadas, já Diác. Clayton Ramos 
explicitou o tema: Celebrações do Ano 
e Espaço Litúrgico. Pe. Beto por sua vez 
proferiu em cima do tema: Celebrações 
dos Sacramentos e das Exéquias. O tema 
proposto por Pe. Vinícius Afonso foi: 
Preparar e Entender a Liturgia. Mariana 
e Luisa (ambas do Setor Inclusão) 
trabalharam o tema: A Inclusão na 
Liturgia.

Na manhã do domingo, (14/10) 
no Vaticano aconteceu a 
solenidade de canonização do 

Papa Paulo VI, do arcebispo Dom Oscar 
Arnulfo Romero e de vários santos. 
Em Mauá, alguns momentos depois da 
canonização no Vaticano, começou uma 
grande festa em louvor à chegada aos 
altares de Dom Oscar Romero.

Pe. Hamilton abençoou a primeira 
imagem de Dom Oscar Romero após 
a canonização. Na sequência, com o 
Ginásio José Boscariol, que integra um 
complexo educacional no Parque das 
Américas, repleto de fiéis de vários 
lugares, em especial da Paróquia São 
Felipe Apóstolo, deu-se início à missa 

comemorativa presidida por Dom Pedro 
Carlos Cipollini.

Na homilia o bispo fez uma grande 
retrospectiva e síntese biográfica de Dom 
Oscar Romero, definindo-o como um 
modelo de cristão fiel à sua consciência 
e defensor dos pobres e perseguidos. Na 
missa houve um grande clamor pela paz 
no Brasil, em especial pelo momento do 
país. Da celebração também participaram 
o diac. Celso Francisco da Silva e o 
seminarista Joel Gonçalves que animou 
a missa. Após a celebração, uma feliz e 
festiva procissão conduziu a imagem do 
padroeiro até a sua igreja.

O Centro Comunitário Dom Oscar 
Romero foi inaugurado no dia 12 de 

A acolhida se 
caracteriza 
como uma 

categoria fundamental 
para o processo evangelizador que 
forma verdadeiras comunidades de fé, 
sendo responsável por fortalecer a fé 
individual e coletiva dos sujeitos. A 
vida de fé demanda momentos de maior 
proximidade com Deus, consigo e com o 
outro. A Igreja, deve ser por excelência a 
casa da acolhida, da hospitalidade.

No ano do laicato a missão é se 

fazer acolhida para o outro, sendo 
ponte e não muro, sendo misericórdia 
e confiança na bondade humana. Em 
tempos de tantas divisões e discursos 
carregados pela marca do ódio e da 
intolerância é urgente refletir junto às 
comunidades, pastorais, movimentos 
e demais organismos eclesiais sobre: 
O que vem a ser a acolhida? Como 
fazer uma boa acolhida?Como ir além 
do gesto mecânico? Como superar um 
olhar coercitivo que mais assusta e 
espanta do que acolhe? Como acolher 

com simplicidade e humildade? Como 
ver, julgar, agir e celebrar a mística da 
acolhida e da solidariedade?

As reflexões e as respostas a essas e 
outras indagações servem de caminho 
para a construção de uma comunidade 
mais acolhedora. Da boa acolhida 
depende todas as demais ações da Igreja. 
Para ser como convoca o Papa Francisco 
e também o sínodo diocesano uma Igreja 
em saída e com o sonho de chegar a 
todos antes é necessário chegar a quem 
está perto com o coração aberto e sempre 

com um abraço acolhedor. Ninguém 
gosta de estar onde não é bem-vindo!

Ser acolhida de todos, portanto, exige 
o trabalho contínuo de desenvolvimento 
de algumas características como ser 
acessível, disponível, interessado, 
humilde, paciente, entusiasmado, 
positivo, autêntico, incentivador, 
responsável, líder, crédulo, perseverante.

“A palavra acolhida é salvífica e 
reveladora do mistério de Deus e de sua 
vontade” (cf. Doc. de Aparecida, 172).

Texto de Jerry Adriano Villanova Chacon

  Ano do Laicato Ano do Laicato: ser acolhida
Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus (Rm 15,7)

Semana Diocesana de Liturgia estudou o seu diretório
A pedido do bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, os participantes estudaram o Diretório de Liturgia

Mauá comemora Canonização de Santo Oscar Romero
outubro de 1980, alguns meses após 
a morte do arcebispo salvadorenho. 
Na época a sugestão veio do vigário 
da Paróquia São Felipe Apóstolo, Pe. 
Ângelo Belloso Peña, que recorda que 
uma grande parte do povo gostou e 
assumiu dom Oscar, mas houve muitas 
resistências de alguns grupos. O tempo 
faz a história e mesmo celebrando N. 
S. Aparecida como padroeira canônica, 
sempre a comunidade foi conhecida 
por “Dom Oscar”. Sempre estampou 
nas suas paredes o quadro do arcebispo, 
muito querido pela comunidade.

Com a beatificação Dom Oscar foi 
assumindo o seu lugar. A chegada da 
imagem marca oficialmente o nome da 
comunidade, que a partir desta data tem 
como padroeiro Santo Oscar Romero 
e co-padroeira N. S. Aparecida. Na 
chegada da imagem, com a comunidade 
abarrotada de fiéis, tivemos a bênção do 
sino comemorativo, que integrará a torre 
da igreja grande inaugurada em 2001.

A Comunidade Santo Oscar Romero 
é a única da diocese dedicada ao novo 
Santo e, no momento até em âmbito 
regional, a maior. É muito movimentada 
e atende uma grande parte do Parque das 

Américas e também várias pessoas de 
Ribeirão Pires, dada a proximidade da 
comunidade com a divisa de município. 
A comunidade fica na Rua Guatemala, 
364, Parque das Américas, a 500m da 
Estação Guapituba da CPTM e compõe 
a Paróquia São Felipe Apóstolo.

Dom Oscar Romero: modelo de cristão fiel à sua consciência e defensor dos pobres e perseguidos

  Acontece nas Regiões
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS
Levamos a conhecimento de todos, que Dom Pedro 
Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, 
assinou os seguintes documentos:
- Pe. Ademir Santos de Oliveira - Vigário Geral da 
Diocese de Santo André
- Pe. Jean Rafael Eugênio Barros - Moderador da 
Cúria Diocesana de Santo André
- Pe. Pedro Raimundo Dias - Renúncia de Vigário 
Paroquial
- Pe. Frei Pedro Antônio Pereira, OFM Conv. - 
Assessor da Conferência dos Religiosos do Brasil na 
Diocese de Santo André
- Pe. Tiago José Síbula da Silva – Diretor de 
Comunicação da Diocese de Santo André
- Pe. Márcio Rodrigues Pontes - Assessor 
Eclesiástico Diocesano para as Novas Comunidades
- Pe. Décio Rocco Gruppi - Assessor Canônico 
Diocesano para as Novas Comunidades
- Pe. Gonise Portugal da Rocha - Administrador 
Paroquial “pro tempore” - Paróquia Santa Luzia e 
Santo Expedito no Jardim Atlântico em SBC
- Permissão para conservar o Santíssimo Sacramento 

na Casa da Fraternidade ‘O Caminho”, conforme 
pedido formulado por Frei Fidelis
- CAEP da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro em SBC
- CAEP da Paróquia Santa Edwiges em SBC
- CAEP da Paróquia Santo Antônio em SBC
- CAEP da Paróquia Santa Joana D’Arc, na Vila 
Vitória em Santo André
- CAEP da Paróquia São João Batista, no Riacho 
Grande em SBC
- CAEP da Paróquia São Caetano, no Bairro da 
Fundação em SCS
- CAEP da Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro 
Planalto em SBC
- CAEP da Paróquia São Pedro Apóstolo, na Vila 
Guarani em Mauá
- CAEP da Paróquia Santa Gemma Galgani, no 
Jardim Ana Maria em Santo André
-  CAEP da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no 
Jardim Curuça em Santo André
- CAEP da Paróquia Cristo Operário, na Vila Linda 
em Santo André

AGENDA DIOCESANA
02/11 - Sexta - 9h - Missa de Finados no Cemitério 
de Ribeirão Pires
03/11 - Sábado - 10h - Missa 14 anos da Pastoral da 
Pessoa Idosa – Catedral N. S. do Carmo
05/11 - Segunda - 19h30 - Palestra na Escola de 
Teologia - Sobre o Livro: Os Fiéis também sabem 
- O sentido da fé (Sensus Fidei) na Igreja. Coleção 
Sal e Luz - Edições CNBB
08/11 - Quinta - 9h - Reunião Geral do Clero - Soc. 
São Miguel, Vila Bastos em Santo André
10/11 - Sábado - 8h - Missa de abertura - Reunião do 

Regional Sul 1 do ECC - Paróquia São Caetano, na 
Pç. Com. Ermelino Matarazzo - B. Fundação, SCS
14/11 - Quarta - 9h - Reunião Regional do Clero de 
São Caetano - Paróquia Santo Antônio (SCS)
25/11 - Domingo - 16h - Conferimento dos 
Ministérios Extraordinários - Paróquia Santo 
Antônio na Vila Alpina em Santo André
30/11 - Sexta - 12h - Almoço com os Padres 
Eméritos - Casa Episcopal em Santo André
30/11 - Sexta - 20 - Solenidade de Santo André 
Paróquia Santo André em Santo André

A Milícia da Imaculada recebeu 
em 11 de outubro último, a visita 
do Vigário Geral da Ordem dos 

Frades Menores Conventuais (OFM Conv.), 
Frei Jorge Norel, que veio conhecer a MI no 
Brasil e participar do Capítulo Provincial da 
Ordem, que se realizou no Paraná.

Ele concelebrou a Santa Missa com o 
Ministro Provincial, Frei Aloísio Oliveira, com 
o reitor do Santuário da Imaculada Conceição e 
São Maximiliano Maria Kolbe, Frei Sebastião 
Benito Quaglio, e com Frei Gilson Miguel 
Nunes, Assistente Nacional da MI.

Ao final da celebração eucarística, os 
Frades se reuniram com os colaboradores 
da MI e abriram uma sessão de perguntas 
e respostas. Durante a conversa, Frei 
Norel recordou a essência da consagração 
à Imaculada que motiva os mílites. "A 

Os devotos de Nossa Senhora 
são convidados para um 
período de oração e reflexão 

durante a novena preparatória para a festa 
da Imaculada Conceição no Santuário da 
Milícia da Imaculada.

A novena tem início com a Missa à meia-
noite do dia 29 de novembro, ou seja, na 
madrugada de quarta para quinta-feira. Frei 
Sebastião Benito Quaglio e outros sacerdotes 
conduzirão as celebrações sempre neste 
horário ao longo dos nove dias.

No dia da Imaculada Conceição, 8 de 
dezembro, que neste ano cai no sábado, 

haverá um 
dia festivo 
com a Missa 
às 8h, às 15h 
e às 19h30. 
A celebração da noite tem início com a 
procissão luminosa pela sede da Obra.

As celebrações também podem ser 
acompanhadas pela Rádio Imaculada 
Conceição. Pela internet é possível ouvir pelo 
aplicativo Milícia da Imaculada, pelo site www.
miliciadaimaculada.org.br e as celebrações 
serão transmitidas ao vivo em vídeo pela 
página da Milícia da Imaculada no Facebook.

Diga Sim à Evangelização
A Milícia da Imaculada completa 31 anos da sua fundação na Diocese de 

Santo André, em 14 de novembro, e uma grande festa marcará a data

O tema deste ano é inspirado na 
mensagem de Nossa Senhora de 
Fátima que, em suas aparições, 

disse: “Por fim, o meu Imaculado Coração 
triunfará”. A confiança na presença de Maria 
que nos encaminha para o triunfo do seu 
Coração nos entusiasma para renovarmos 
nosso compromisso com a evangelização.

Uma programação especial na Rádio 
Imaculada Conceição 1490 AM animará os 
ouvintes. Cantores, padres da nossa região e a 
equipe de locutores da emissora se revezarão 
em programas repletos de alegria.

A Milícia da Imaculada chegou até aqui 
graças à contribuição generosa de milhares de 
pessoas que acreditam na evangelização pelos 
meios de comunicação e se comprometem 
com a Obra. A campanha Diga Sim à 
Evangelização visa também trazer novos 
mílites para esta grande luta pelo bem. As 
doações para a Milícia da Imaculada vêm de 
corações generosos e sensíveis com o Reino 
de Deus. Mensalmente a pessoa recebe em 

sua casa um boleto bancário em branco, a 
revista O Mílite, ou a revista para crianças 
O Pequeno Mílite, e uma carta personalizada 
do Frei Sebastião. O boleto bancário pode 
ser substituído por débito automático, mas o 
valor da contribuição é sempre espontâneo, ou 
seja, a pessoa doa o valor que deseja para a 
evangelização.

Estas doações possibilitam a impressão das 
revistas de formação católica, a programação 
de rádio que mantém oito emissoras próprias 
e disponibiliza programas para mais de cem 
rádios parceiras em todo o Brasil; também 
sustenta o trabalho da TV Imaculada 
Conceição que surgiu no Mato Grosso do Sul 
e diversas outras iniciativas evangelizadoras.

Faça parte você também deste exército de 
Nossa Senhora que combate pelo bem com 
as armas da evangelização. Diga o seu sim à 
evangelização, torne-se um mílite, um soldado 
de Nossa Senhora. Ligue para 4397-6500 e 
faça seu cadastro para receber gratuitamente 
materiais sobre a Milícia da Imaculada.

Visita do Vigário Geral da Ordem Franciscana
Renan Kazuo

Frei Aloísio, Frei Jorge, Frei Sebastião e Frei Gilson

verdadeira consagração à Nossa Senhora, 
pela Milícia da Imaculada, é altamente 
evangelizadora. Essa é a força da MI: 
a santidade pelo exemplo, algo muito 
concreto. Devemos observar aquilo a 
que somos chamados e fazê-lo da melhor 
forma possível. Ser exemplar, fazer isso nos 
consagrando à Nossa Senhora e deixar o 
Espírito Santo trabalhar em nós", concluiu.

Novena da Imaculada  
Renan Kazuo

N°10.57/18 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de 
Santo André, no uso de suas atribuições, convoca Maria Aparecida 
dos Santos, nascida em São Cristovão/SE, em 4 de maio de 1945, 
filha de Manoel Joaquim dos Santos e Adilia Bizerra, de endereço 
incerto. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer o 
endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimado. Tel 
(11) 4469-2077

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A

N°10.70/18 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de 
Santo André, no uso de suas atribuições, convoca Ana Lúcia Alves 
de Moraes Santos, nascida em Guarulhos/SP, em 24 de abril de 
1972, filha de José Moraes Santos e Wilma Moraes Santos, de 
endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer 
o endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimado. Tel 
(11) 4469-2077

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A

N°13.27/18 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de 
Santo André, no uso de suas atribuições, convoca Regina Marta 
da Conceição, nascida em Santo André/SP, em 5 de novembro 
de 1961, filha de Olympio da Conceição e Ormínia Marcucci 
Conceição, de endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, 
queira nos fornecer o endereço ou então avisar a pessoa que está 
sendo intimado. Tel (11) 4469-2077

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A
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