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Serviço é o que não falta. E 
em nome deste servir ao Reino 
de Deus na Diocese de Santo 

André, que dois novos Diáconos 
Permanentes foram ordenados. 

Veja mais na página 5.

A Messe do Senhor ganha 
dois novos Diáconos

Quanto bem já não foi produzido 
por esta pastoral ao longo de 
três décadas? Para celebrar este 
importante jubileu, a Diocese de 
Santo André estará em festa no dia 17. 
Veja na página 6.

Diocese celebra os 30 anos
 da Pastoral da Criança

Pode acreditar. Quem inventou o sorriso foi Deus. E em nome da felicidade, a juventude diocesana se encontrou no Festival Vocacional. Nesta edição falamos 
deste formato de evangelização para os jovens.  A reportagem está na página 3.

 



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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Cada pequena pedra tem o seu lugar na Igreja
O mestre espera dos seus discípulos uma resposta elevada e diferente das opiniões da opinião pública

Papa Francisco comentando a 
página do evangelho, disse: 
“Todos nós, embora pequenos 

(…) temos um lugar e uma missão na 
Igreja: ela é uma comunidade de vida, 
feita de muitas pedras, todas diferentes, 
que formam um único edifício, sob o 
sinal da fraternidade e da comunhão”. O 
Papa também evocou a missão de Pedro 
e dos seus sucessores para a unidade: 
“é uma pequena pedra, mas tomada por 
Jesus, torna-se centro de comunhão”.

O evangelho deste domingo (Mt 16, 
13-20) relata-nos uma passagem chave 
do caminho de Jesus com os seus 
discípulos: o momento em que ele quer 
verificar a que ponto está a sua fé n’Ele. 
Antes, ele quer saber o que as pessoas 
pensam dele. E as pessoas pensam que 
Jesus é um profeta, o que é verdade, 
mas eles não entendem o centro da sua 
pessoa nem da sua missão.

Em seguida, Jesus coloca a questão 
aos seus discípulos, que para ele é a 
mais importante, quer dizer, que ele lhes 
pergunta diretamente: Mas vós quem 
dizeis vós que eu sou? (v.15). Por este 
“mas” Jesus distingue claramente os 
apóstolos da multidão, o que equivale a 
dizer: mas vós, que estais comigo todos 
os dias, e que me conheceis de perto, 
o que é que vós entendestes mais? O 
mestre espera dos seus discípulos uma 
resposta elevada e diferente das opiniões 
da opinião pública. E, na verdade, uma 
resposta deste tipo brota do coração de 
Simão chamado Pedro: “Tu és o Cristo, 
o Filho do Deus vivo” (v.16).

Além disso, esse evangelho nos 
recorda que Jesus quis também para a sua 
Igreja um centro visível de comunhão, 
em Pedro – ele também não é uma 
grande pedra, é uma pedra pequena, mas 
tomada por Jesus, ela torna-se centro de 

Leigos na Igreja é tema 
na CNBB Regional Sul 1

Assembleia das Igrejas 
Particulares do Regional Sul 1 
acontece no final de outubro

Tendo em mente a importância 
da ação do leigo e da leiga na 
construção do Reino de Deus, 

a Assembleia das Igrejas Particulares do 
Regional Sul 1, que vai acontecer no final 
de outubro vindouro, escolheu como tema 
central o estudo dos “Cristãos Leigos e 
Leigas na Igreja e na Sociedade. Sal da 
Terra e Luz do Mundo”.

Vale citar que a escolha do tema, por 
parte dos bispos, padres, coordenadores 
diocesanos e representantes leigos de 
organismos, vem premiar o mesmo 
tema que foi estudado durante a 80ª 
Assembleia do Regional Sul 1, realizado 
em Aparecida no período de 6 a 8 de junho 
último. E agora terá sua análise ampliada 
na Assembleia que será vivenciado no 
período de 20 a 22 de outubro próximo. 
Estes fatos evidenciam a caminhada a 
ser trilhada em preparação do “Ano do 
Laicato”, que se estenderá de novembro 
de 2017 até novembro de 2018.

Da Carta aos Cristãos Leigos e Leigas 
do Regional Sul I, extraímos que, com 
efeito, “vocês, a partir de sua vocação 
específica, vivem o seguimento de Jesus 
na família, na comunidade eclesial, no 
trabalho profissional, na multiforme 
participação na sociedade civil, 
colaborando assim na construção de uma 
sociedade justa, solidária e pacífica, que 
seja sinal do Reino de Deus, inaugurado 
por Jesus Cristo” (cf. 105,11).

A Carta conclui que “Entre angústias 
e esperanças, pela situação em que 
se encontra nosso país e atendendo à 
convocação do Papa Francisco para 
sermos uma Igreja em saída missionária, 
exortamos todos os leigos e leigas, a 
acompanharem esse processo de recepção 
do Documento 105 e a caminharem juntos, 
como verdadeiros sujeitos eclesiais, por 
meio de suas orações e trabalhos, em 
unidade e comunhão”.

comunhão -, em Pedro e nos que lhe 
sucederam na mesma responsabilidade 
da primazia, que, desde as origens, 
forma identificados com os bispos de 
Roma, a cidade onde Pedro e Paulo, 
deram o seu testemunho pelo sangue.

Apoio

Na alegria de, mais uma vez, 
encontrar-me com vocês 
pela palavra que escrevo, 

indico que o ano avança rápido e já 
chegamos ao mês de setembro; e neste 
tempo venho recordar a todos o valor da 
Palavra, com P maiúsculo, a Palavra de 
Deus. É um mês valioso de rezar com a 
Palavra e rezar a Palavra de Deus, que é 
luz para nossos passos.

Essa Palavra de Deus é um tesouro 
que deve ser custodiado com amor. 
Trago um incentivo para a nobre missão 
de rezar, viver e anunciar a Palavra 
em um contexto de mundo que exige 
dos cristãos, e, sobretudo dos cristãos 
católicos, uma vida fundamentada na 
Palavra de Deus; exigente aos católicos, 
mas que com certeza não é uma Palavra 
que favorece o fundamentalismo. É 
tempo de assumirmos mais esta missão 
importante em nossa Igreja, de sermos 
canais da Palavra do Senhor, onde quer 
que estejamos.

Está escrito na carta de São Tiago: 
“Muito pode a oração do justo” 
(Tg 5,13). Esta palavra nos anima 
a redobrar nosso fervor em nossas 
orações, pessoais e comunitárias, a 

utilizar a Palavra. Que tal se toda reunião 
de pastoral, antes de todas as refeições, 
ao acordar e o ir deitarmos, lêssemos um 
trechinho, pode ser curtinho, da Palavra 
de Deus. São muitos os desafios de nossa 
rotina para assumirmos este hábito, mas 
mais desafiante ainda é querer viver 
uma vida sem a Palavra da Vida! Com a 
Palavra nos mantemos constantes na fé e 
na missão.

O Papa Bento XVI escreveu que a 
Palavra de Deus é indispensável para 
formar o coração de um servo... “Não 
podemos de forma alguma pensar viver 
nossas vocações e missões sem um 
decidido e renovado compromisso de 
santificação, que tem um dos seus pilares 
no contato com a Bíblia” (cf. VD n 78).

Aos ministros ordenados o Papa 
Francisco exortou que exercessem 
com carinho e dedicação o ministério 
de pregar a Palavra de Deus, através 
principalmente das homilias (cf. EG nº 
135). E aos leigos, para que a pregação 
do Evangelho seja ampliada. No início 
deste mês receberam o conferimento os 
que exercem o Ministério Extraordinário 
do Culto e da Palavra em nossa Diocese.

Todo o Povo de Deus é um povo enviado 

em missão. “Anunciar o Evangelho 
é dever de todos os discípulos de 
Jesus Cristo, em consequência do seu 
batismo” (cf. VD n. 94). Que não falte 
em nossa Diocese o Pão da Palavra, 
distribuído com generosidade, a fim de 
que a escuta da Palavra gere em nós o 
crescimento na fé, uma fé que leve à 
caridade ativa no empenho pelo Reino 
de Deus, que é justiça e paz.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo da Diocese de Santo André

Palavra, com P maiúsculo!
Prezados diocesanos! Paz e bênçãos de Deus a todos vocês!

A voz do Pastor
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7h40, dia 3 de setembro, domingo 
e um belo céu azul no Riacho 
Grande em São Bernardo. Era 

para estar tranquilo na Estrada Nevio 
Carlone, mas não estava e por um bom 
motivo. Mais de 4 mil jovens deixaram 
o Estância Alto da Serra – casa de shows 
e eventos e que cedeu o local – pequeno 
ao participarem do Festival Vocacional, 
promovido pela Diocese de Santo 
André. O número alto de fiéis superou 
a expectativa que estava em 2,7 mil 
pessoas, um aumento de quase 50%, o 
que deixou o evento mais belo.

O resultado é em parte porque pela 
primeira vez o Serviço de Animação 
Vocacional (SAV) realizou a Feira 
Vocacional e a Gincana Vocacional ao 
mesmo tempo. Soma-se ao belo trabalho 
dos organizadores, do apoio do Setor 
Juventude e de outros colaboradores que 
resultou em um dia cheio de atividades 
para os jovens, que estavam divididos em 

71 equipes, além das 20 congregações 
religiosas, diocesanas, instituições e 
pastorais que apresentaram seus carismas.

Tudo com um único objetivo: instigar 
os jovens a buscarem a vontade de Deus 
para suas vidas. “Em meio a tantas coisas 
ruins que a sociedade oferece, podemos 
comprovar que é possível juntar 
tantos jovens sem álcool, drogas etc., 
simplesmente com o objetivo de levá-
los para mais perto de Cristo e despertar 
suas vocações”, destacou a coordenadora 
do SAV, Adelaide Santos da Silva.

Aliás, ela junto com o seu marido, 
João Oliveira dos Santos, estão 
iniciando o trabalho à frente do SAV. 
“É uma experiência nova e gratificante. 
Trabalhávamos com um número de 
pessoas e aumentou significativamente. 
É muito positivo ver esta animação. 
Queremos que os jovens despertem para 
a vocação”, emendou João.

Quem também inicia o trabalho é 

Pe. Everton Gonçalves Costa, assessor 
do SAV e coordenador da Pastoral 
Vocacional. “Um desafio muito grande. 
Precisávamos de um elemento inovador. 
Tínhamos uma estrutura muito boa, 
mas estávamos muitos anos com ela. 
Precisava dar uma renovada. E temos 
uma equipe muito boa, que abraçou a 
ideia”, frisou o sacerdote. “Queremos 
despertar a cultura vocacional em nossa 
diocese. Começamos a dar passos nesta 
direção. O contato entre os jovens, 
conhecer a riqueza e necessidades da 
nossa Igreja. Quando o jovem entra em 
contato com as diversas realidades, ele 
desperta isso inconscientemente”, frisou.

Contramao

O bispo Dom Pedro Carlos Cipollini 
recordou que os jovens precisam andar 
na contramão. “O mundo do pecado 
diz que temos que dominar o outro, 

levar vantagem em tudo, ser corrupto, 
como vemos esta tristeza no Brasil. O 
dinheiro que manda e você têm que ser 
maior. Jesus diz para ir à contramão. 
Somos desafiados. Jesus nos ensina o 
caminho do amor. Para Jesus, amor é 
servir ao próximo. Não pensar somente 
em si, o mundo do egoísmo faz você 
pensar somente em você. Jesus quer 
nos salvar do nosso egoísmo. Seguir 
Jesus no caminho do serviço. Todo dia 
escolher andar no caminho de Jesus. Será 
que estamos dispostos a fazer isto?”, 
questionou o pastor do Grande ABC.

Dom Pedro ainda recordou que todos 
foram escolhidos por Deus. “Deus diz para 
cada um: escolhi você para viver o amor 
de Cristo. Você topa? Se está difícil, Deus 
vai ajudar. O que adianta ganhar o mundo 
e perder sua alma?”, perguntou o bispo, 
que iniciou o evento com a Santa Missa. 
O evento contou com palestras, shows, 
momento de espiritualidade e confissões.

Sabe aquele ditado “o importante é 
competir”? Ele é muito usual para 
a Gincana Vocacional, que tem o 

objetivo de ajudar ao jovem a definir sua 
vocação. Mas o vencedor deste ano, o 
grupo “Filhos de Maria” (Paróquia Nossa 
Senhora da Prosperidade - São Caetano) 
merece destaque não só pela vitória em si, 
mas por sua história de superação.

Fundada em 1951, a Paróquia está em 
uma região pouco mais industrializada 
atualmente e tem uma quantidade menor 
de fiéis em relação a outras comunidades. 
Há pelo menos 15 anos não havia grupo 
de jovens, o que mudou com nomeação 
do Pe. Luís Carlos Francisco como 
administrador paroquial. Ele ajuntou os 
jovens que participavam da Missa e eles 
iniciaram o grupo depois das celebrações 

eucarísticas de domingo.
Uma das pessoas que ajudou foi 

Fernanda Minichello, representante 
do grupo. “Começamos a montar 
encenações, participar de eventos 
diocesanos. Sempre gostei muito de 
gincana e nos inscrevemos. Fomos 
os primeiros, inclusive. Os jovens 
ficaram quatro semanas pedindo doação 
de alimento, óleo, sangue e bíblia. 
Pediram dinheiro para pagar o ônibus. 
Já ficaríamos felizes se terminássemos 
entre os 20. Mas quando ganhamos 
as provas da manhã e outras à tarde, 
começamos a acreditar”, contou Fernanda.

Para Ela, os jovens trouxeram um novo 
ânimo aos paroquianos. “Traz maturidade, 
esperança e autoestima. Há seis meses, a 
comunidade vem se sentindo comunidade 

Festival Vocacional
leva mais de 4 mil jovens ao Estancia

Grupo criado em marco vence Gincana Vocacional
Traz maturidade, esperança e autoestima. Há seis meses, a comunidade vem se sentindo comunidade novamente pelo grupo de jovens

novamente pelo grupo de jovens”, finalizou.
As competições da gincana foram: 

Arrecadação de alimentos, de óleo usado 
e de bíblias, Coleta de sangue, Futebolha, 
Footdards, Archery Tag, Cotonete, Totó 
Humano, Futebol de Sabão, Sinuca 
Humana e Touro Eletrônico.

Completaram o pódio os grupos “Tudo 
por Jesus, nada sem Maria” (Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida – Alves Dias, 
São Bernardo) e “Coração da Imaculada” 
(Paróquia Imaculada Conceição, na 
Matriz de Mauá), em segundo e terceiro 
lugares, respectivamente.

Texto Thiago Silva
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Posse de Padre Camilo acontece no Dia dos Pais

A celebração dominical da manhã 
de 13 de agosto de 2017 uniu 
duas datas memoráveis para a 

comunidade da Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima: a comemoração 
anual do Dia dos Pais e a posse do novo 
administrador paroquial, Padre Camilo 
Gonçalves de Lima.

Famílias, jovens, crianças e 
os celebrados papais lotaram as 
dependências da igreja localizada na Rua 
Silveira Sampaio, 109, Ferrazópolis,  São 
Bernardo do Campo (SP), e acolheram o 
sacerdote que assume com a missão de 
prosseguir o trabalho desenvolvido por 
seis anos e meio pelo Padre Antônio Luiz 
Araújo, o Padre Toninho, que seguiu 
para o bairro vizinho, como pároco 
da Paróquia Jesus de Nazaré, em São 
Bernardo.

“A vida do sacerdote é desafiante. Não 
tenho um propósito pessoal. Estou aqui 
para fazer a vontade de Deus. Estou a 

serviço da Igreja e da comunidade”, 
afirma o andreense Padre Camilo, 40 
anos, que entrou no Seminário aos 29 
anos, fruto da “vocação tardia”. Ele 
passou por diversas paróquias como 
diácono e foi nomeado no início deste 
ano,  como assessor diocesano do Setor 
Catequese com Adolescentes e Jovens.

“Só tenho a agradecer por toda 
convivência de companheirismo e 
alegria dessa comunidade, que estará em 
boas mãos com o jovem Padre Camilo, 
e seguir evangelizando cada vez mais 

pessoas nesta tarefa que nos aguarda 
na Igreja Jesus de Nazaré”, salienta o 
potiguar Padre Toninho, que completou 
recentemente 35 anos de sacerdócio.

Presidida pelo Bispo Dom Pedro 
Carlos Cipollini, a missa teve ritos 
especiais, como a leitura da provisão 
da posse, o recebimento do Livro dos 
Evangelhos, o juramento de fidelidade, 
a entrega das chaves da paróquia e do 
Sacrário e, também, a estola sacerdotal 
e o óleo do Batismo, instrumentos que 
simbolizam a atuação do sacerdote junto à 

sociedade e seu papel na construção de 
uma Igreja mais acolhedora e firme no 
propósito de evangelização.

“Hoje, vocês (paroquianos) estão 
recebendo um padre novo (Camilo 
Gonçalves da Silva). Para mim é 
como um filho que ordenei há pouco 
tempo. Muito menino de coração, mas 
preparado, tem experiência e se colocou 
à disposição para ir onde fosse preciso 
servir a Jesus e ao povo de Deus. Só 
se serve ao povo, por amor a Jesus, e 
só serve bem o povo, quem está unido 
a Jesus. Porque o povo é de Deus. Por 
isso temos que acolher o padre novo na 
fé e para ser o sinal de Jesus no meio 
de vocês”, proclamou Dom Pedro, ao 
relembrar a comunidade para “cuidar da 
vocação sacerdotal” do Padre Camilo e 
também solicitar aplausos para todos os 
pais presentes na solenidade. 

Reportagem e fotos: Fábio Sales

Com a alegria habitual, Pe. Toninho assume a Paróquia Jesus de Nazaré

“Vamos ser felizes porque 
tristeza não paga dívida”. 
Com esta frase, o Pe. 

Antônio Luiz de Araújo deixou sua 
mensagem aos fiéis da Paróquia Jesus 
de Nazaré, de São Bernardo, na Missa de 
sua posse, na tarde do domingo, (13/08). 
A celebração foi presidida pelo bispo 
da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, e teve a concelebração 
de sacerdotes da região.

A alegria do padre vem para eliminar 
qualquer resquício de tristeza pelo fim da 
parceria do Projeto de Igrejas Irmãs, entre 
as dioceses de Santo André e de Ímola, na 
Itália. Os sacerdotes italianos estiveram à 
frente da paróquia por 37 anos e, entre os 
diversos presbíteros que evangelizaram a 
região, com projetos sociais, destaca-se 
o Pe. Léo Commissari, que deu sua vida 
pelos mais pobres - foi assassinado aos 56 
anos com três tiros, em 1998.

Dom Pedro destacou que um ciclo 

acaba, mas que os italianos deixaram 
sua marca.  “A Diocese de Ímola deixa 
o perfume do trabalho realizado, o 
testemunho do Pe. Léo”, disse o bispo. 
“Queremos agradecer também o trabalho 
das irmãs do Sagrado Coração de Jesus 
Agonizante, que continuarão à frente do 
trabalho assistencial e promocional do 
Pe. Léo. Enquanto as irmãs estiverem no 
Brasil, elas ficarão à frente”, completou 
Dom Pedro.

O pastor da Igreja no Grande ABC 
ainda recordou que foi realizado um 
desejo dos padres italianos. “Com o 
sim do Pe. Toninho, pude satisfazer 
o pedido dos padres de Ímola. Eles 
indicaram três nomes para substituí-los 
aqui,  e um deles,  foi o padre Toninho”, 
revelou Dom Pedro. “Quero pedir a 
todos que acolham o Pe. Toninho, que já 
é conhecido de vocês, que tem bastante 
experiência, conhece a trajetória do 
Projeto Igrejas Irmãs. Quando disse a ele 

Só tenho a agradecer por toda convivência de companheirismo e alegria dessa comunidade, que estará em boas mãos com o jovem Padre Camilo

se poderia vir aqui, ele se mostrou muito 
disposto”, elogiou.

Pe. Toninho destacou que conhece bem a 
Paróquia Jesus de Nazaré, principalmente 
porque ele estava em uma paróquia  
vizinha, a Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, no Bairro Ferrazópolis. “Estava 
na mesma região. Cada paróquia tem 
seu estilo, mas conhecia muito o pessoal 
daqui. Creio que não existirá dificuldade, 
a maioria daqui é nordestino e eu sou 
nordestino. Os padres italianos sempre 
seguiram as orientações da diocese. É 

uma transição, mas não vejo dificuldade”, 
disse o sacerdote.

Pe. Toninho confirmou que a felicidade 
faz parte da sua personalidade. “Vou 
caminhando, cantando e seguindo a 
canção... Claro que temos que trabalhar, 
mas temos que ser alegres com a vida, 
ser felizes, mesmo quando há problemas. 
É um trabalho grandioso aqui”, frisou, 
que puxou a famosa canção “Um certo 
galileu”, do Pe. Zezinho, que fala de 
Jesus de Nazaré, emocionando a todos.

Texto Thiago Silva

Estava na mesma região. Cada paróquia tem seu estilo, mas conhecia muito o pessoal daqui. 
Creio que não existirá dificuldade, a maioria daqui é nordestino e eu sou nordestino

Pastoral do Migrante 
promove Festa das Nações

A segunda Festa 
das Nações 
da Pastoral 

Diocesana do Migrante 
vai acontecer em dois 
dias. No sábado, dia 30 
de setembro, das 18h às 
22h e no domingo, dia 1º 
de outubro, das 12h às 21h, tendo como 
local a Praça Presidente Vargas, na Vila 

Assunção, espaço frontal 
à Paróquia Santo André, 
a igreja cor de rosa desta 
cidade.

Na programação, 
exposição de carros antigos, 
espetáculos de dança, coral 
e música de vários estados, 

assim como o espaço para refeição com a 
iguaria de vários cantos do Brasil.

Levamos a conhecimento de todos que o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini assinou 
em 23 de agosto os seguintes documentos, a saber:

- Padre Vanderlei Nunes - Nomeação de Assessor Diocesano da Pastoral da Acolhida.
-Padre Vanderlei Nunes - Decreto concedendo o Ministério do Exorcismo da 
Diocese.
- Diácono Vagner Monteiro da Silva - Uso de Ordem para servir na Paróquia São 
Sebastião, no Centro de Rio Grande da Serra.
- Diácono José Antonio Grassi - Uso de Ordem para servir na Paróquia Santa Luzia 
e Santo Expedito, no Jardim Atlântico, em São Bernardo do Campo.

PROVISÃO, NOMEAÇÃO E EXCARDINAÇÃO - AGOSTO DE 2017

Foto Elaine Venciguerra
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Ao lado de um grande Diácono
Permanente, há uma grande esposa

Após o término da Santa Missa 
na Paróquia Imaculada 
Conceição, na Matriz de Mauá, 

no dia 5 de agosto, todos queriam abraçar 
o novo diácono permanente da Diocese de 
Santo André, Vagner Monteiro da Silva, 
que acabara de ser ordenado pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. 
Observando todas as felicitações, 
estava uma intercessora para que aquela 
celebração acontecesse: a esposa Leonice 
Fernandes de Araújo Silva.

Tudo porque, o agora diácono 
permanente,  não era um homem muito 

Diácono recorda: “Eu só sabia rezar metade de uma Ave-Maria”

Profissional com bom emprego, 
estável financeiramente, uma 
bela família e com boa saúde. 

Estas são algumas das peculiaridades 
que deixam qualquer pessoa feliz e 
que José Antonio Grassi possuía há 
aproximadamente 20 anos. Porém, 
faltava algo, faltava-lhe a verdadeira 
experiência com Deus, que aconteceu 
em 1997, no Grupo de Oração da Matriz 
de São Bernardo (Paróquia Nossa 
Senhora da Boa Viagem). Passadas duas 
décadas, caminhando sob as ordens do 
Senhor, ele recebeu mais uma missão: 
ser diácono permanente.

Quem olhava para ele com as belas 
vestimentas de ministro da Igreja, na 
Missa de ordenação presidida pelo 
bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, e concelebrada 
por diversos sacerdotes, na Paróquia 
Sagrada Família, em São Bernardo, 
nem imagina que José Antonio mal 
sabia as orações que os católicos 
aprendem ainda na catequese. Mas, se 
antes era o fiel que entrava na igreja 
em casamentos ou em missas de sétimo 
dia, seu encontro com Deus o deixou 
com sede de cada vez mais, conhecer 

Na quinta-feira (10/08), Dia de 
São Lourenço, Padroeiro dos 
Diáconos, estes servidores 

em nome do Evangelho participaram 
da celebração eucarística presidida 
por Dom Pedro Cipollini, na Paróquia 
Santo Antônio, no Battistini, em São 

Bernardo do Campo. Ao final da missa, 
os diáconos permanentes da Diocese de 
Santo André, se confraternizaram, ao 
lado de suas esposas. 

Representando a todos, o Diácono 
Lázaro agradeceu a Deus pela 
oportunidade de servir. Recordou 

os diáconos que estão doentes, e o 
Diácono Geraldo, que foi contemplar o 
rosto de Deus,  e por fim disse: “Que 
sejamos como Maria, e estejamos 
sempre prontos a fazer o que Deus nos 
pede,  encontrando a alegria que sempre 
motivou São Lourenço”.

afeito às coisas de Deus, porém, escolheu 
a pessoa certa para ficar ao seu lado. 
Fiel praticante, Leonice não parou ‘nos 
nãos’ do marido e insistiu, na oração, 
pela sua conversão nos dez primeiros 
anos de casamento. “Na verdade, ele 
não participava muito. Eu ia à Missa,  e 
ele dizia: ‘Você reza por mim, por nós, 
por nossa família’”, recordou Leonice, 
que destacou o início da caminhada 
de Vagner, no começo dos anos 2000. 
“Fomos chamados para um Encontro de 
Casais e ele aceitou ir. Depois, continuou 
participando e se engajou, adquirindo este 
amor pela Igreja”, disse.

A persistência de Leonice foi fundamental 
para a vocação do diácono. “Agradeço 
muito à minha esposa. Ela me converteu e 
me levou para a Igreja. Ela puxou bastante 
a minha orelha. Achava que eu era bom e 
pronto, bastava”, brincou o diácono. “Ela 
me dá o apoio para que desempenhe minha 
vocação. Por trás de um grande homem 

há uma grande 
mulher. Se sou 
o que sou,  é 
por causa dela”, 
completou.

Humilde, ela 
deixou claro 
que a obra 
quem faz é 
o Senhor. “Tudo é graça de Deus. Fui 
apenas uma ferramenta, mas é dom 
de Deus. Estou muito feliz com este 
momento porque é um testemunho, 
especialmente para nossa família, nossos 
filhos. Somente tenho a agradecer por 
tudo que Deus fez e faz”, disse.

Caridade
Em sua homilia, Dom Pedro ressaltou 

as características de um diácono. “Qual a 
essência deste ministério? Jesus servo. O 
diácono lembra quando Jesus se manifesta 
como aquele que está no meio de nós, 

como servo. A essência é o serviço”, 
destacou o bispo. “O diaconato é para a 
caridade. Em nome da Igreja, o diácono 
mostra o serviço, especial para os pobres 
e os mais necessitados”, frisou.

Depois de todos os cumprimentos na 
Igreja, os fiéis deixaram o salão da Matriz 
mauaense pequeno para tamanho número 
de amigos que continuaram a celebrar a 
ordenação diaconal. Festa para Vagner e, 
claro, para Leonice.

 
Texto de Thiago Silva

Fotos de Amanda Silva

Aquele que mexia com o seu coração.
Coube à sua esposa, Maria da Conceição 

Queiroga Grassi, ensiná-lo novamente as 
orações. Ela recorda que tudo foi muito 
rápido na sua conversão. “Logo depois 
que frequentou o grupo, no outro dia, já 
queria saber das orações. Tive que escrevê-
las para ele. Conforme ele participava, 
aprendia mais. Estudava muito. Era uma 
sede tão grande de aprender as coisas”, 
lembrou Maria da Conceição.

José Antonio ressalta que não sabia 
mesmo as orações e elogia a esposa, quem 
mais lhe deu força nesta caminhada rumo 
à ordenação. “Só sabia rezar a Ave-Maria 
e pela metade, não tenho vergonha de 
dizer. Ela (Maria Conceição) que rezava 
por mim, ela foi a grande intercessora, 
que não desistiu, me puxando, que 
insistiu. Sem ela, não teria chegado aqui. 

Ela é a minha metade”, frisou o diácono.
Impulsionado pelo Espírito Santo, ele 

logo iniciou a evangelização. Começou a 
rezar terços e a realizar grupos de oração 
nas casas, na região da Paróquia Sagrada 
Família, no Bairro dos Casa em São 
Bernardo. Pouco depois, levou o grupo 
para a igreja, porque já havia muita gente, 
e também iniciou os Rebanhões (retiro 
ou encontro de Carnaval da Renovação 
Carismática Católica - RCC) na Região 
São Bernardo Anchieta.

A participação na Igreja também não 
foi somente de alegria, ao menos aos 
olhos do mundo. Chegou a ficar um 
ano desempregado e viu sua situação 
confortável esmorecer. Contudo, sua fé 
permaneceu. “O amor que experimentei 
não foi por conta dos bens materiais. Meu 
chamado foi de união, de intimidade com 

Deus”, lembrou. “Nunca o vi desanimado, 
sempre foi fiel, com amor, fazendo tudo 
para Deus. Toda vez que alguém o chama, 
nunca diz um não. Ele trabalha, mas dá 
um jeito”, emendou a esposa.

Agora, como diácono, ele sabe que 
o serviço é maior e recebeu o conselho 
de Dom Pedro para servir bem. “São 
duas virtudes: Estar cheio do Espírito 
Santo e ter sabedoria. Sem o Espírito 
Santo não existe possibilidade de viver 
sintonizado com Jesus. Abra seu coração 
para recebê-lo. A Sabedoria é um dom 
do Espírito Santo. É ver como Deus vê, 
não como o mundo vê. Seja fiel, sempre 
sintonizado com a Palavra. Seja sal. Não 
somente no tempero, mas o sal que não 
deixa apodrecer. É servir ao próximo”, 
frisou Dom Pedro.

Atento à orientação do pastor do 
Grande ABC, o diácono ressaltou o 
tamanho da sua missão. “Comparo hoje 
(data da ordenação) com as três datas 
mais importantes da minha vida: a do 
meu casamento e as dos nascimentos 
dos meus dois filhos. É algo importante 
porque esperava muito. É algo que 
vai me comprometer. É muito bom”, 
finalizou José Antonio.

A essência é o serviço. O diaconato é para a caridade

Que sejamos como Maria, e estejamos sempre prontos a fazer o que Deus nos pede

Diáconos se confraternizam no Dia de São Lourenço

Seja sal. Não somente no tempero, mas o sal que não deixa apodrecer
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Uma Pastoral que trabalha
 ha 30 anos pelo menor

Para celebrar as três décadas 
de atuação em prol do menor 
na Diocese de Santo André, a 

coordenação da Pastoral Diocesana do 
Menor vai ter um encontro na tarde do 
domingo, 17 de setembro. Iniciando, 
às 13h30 a lideranças que atuam nas 
dez Regiões Pastorais vão se reunir 
no auditório do Colégio Sagrado 
Coração, no Centro de Santo André, 
onde inclusive, vão assistir um video 
comemorativo e recordar as profícuas 
realizações.

Dali vão sair em procissão pelas 
ruas centrais da cidade, rumando até a 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, onde 
lideranças e agentes que trabalham nas 
cem paróquias vão participar, às 16h, 

Pastoral Afro tem como meta crescer na Diocese

A Pastoral Afro iniciou no dia 12 
de agosto uma nova etapa na 
Diocese de Santo André. Os 

membros participaram da reunião, na 
Cúria Diocesana, com o novo assessor 
eclesial, Pe. Edmar Antônio de Jesus, 
que, apesar de iniciar o trabalho, conhece 
muito bem a Pastoral, há quase 30 anos.

O sacerdote ajudou a discutir o tema 
racismo no Grande ABC no fim da década 
de 1980, quando ainda era seminarista, 
especialmente em 1988, ano que o tema 
da (CF) Campanha da Fraternidade da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) foi “A Fraternidade e o 
Negro”, com o lema: “Ouvi o clamor 
deste povo!”. Segundo o presbítero, 

30 novos santos brasileiros serão canonizados

Para conhecimento de todos os 
diocesanos, tornamos público 
que Dom Jaime Vieira Rocha, 

Arcebispo Metropolitano de Natal, no Rio 
Grande do Norte, enviou Carta Circular a 
Dom Pedro Carlos Cipollini, informando 
que “Em clima de festa, nossa Igreja 
Arquidiocesana, e consequentemente, 
toda Igreja no Brasil, vão prosseguindo 
com os preparativos 
relativos à 
canonização dos 
Protomártires do 
Brasil - Mártires de 
Cunháu e Uruaçu, 
que acontecerá no 
dia 15 de outubro de 
2017, na Praça de São 
Pedro, em Roma, em 
solene celebração 
eucarística presidida 
pelo Santo Padre, o 

Vamos buscar levar a pastoral para cada região de nossa Diocese

apesar de quase 30 anos depois, ainda há 
racismo no Brasil. “Desde aquele tempo, 
estou envolvido com o tema. De modo 
geral, ainda há preconceito na nossa 
sociedade”, lamentou o sacerdote.

Para que o assunto seja debatido por 

mais pessoas, Pe. Edmar recebeu uma 
solicitação especial de Dom Pedro. “Ele 
pediu que a Pastoral Afro chegasse ao 
menos em todas as dez Regiões Pastorais 
da Diocese de Santo André. Este é o nosso 
maior desafio enquanto pastoral”, frisou.

Quem ficou feliz, com a escolha de Pe. 
Edmar, foram os membros da Pastoral. 
“Estamos muito felizes. Conhecemos ele 
desde a época em que era seminarista, 
e já acompanhava a gente. Graças a 
Deus, ele aceitou o convite de Dom 
Pedro (para ser assessor da Pastoral)”, 
disse a coordenadora da Pastoral, Joana 
Maria dos Santos. “Vamos buscar levar 
a pastoral para cada região. Encaramos 
este desafio e pedimos força a Deus e 
a intercessão de Nossa Senhora que nos 
impulsiona para frente”, completou.

Nos próximos meses, a Pastoral Afro 
vai anunciar alguns eventos, como 
Exposição, Romaria e as atividades pela 
data da Consciência Negra.

Papa Francisco”.
A missiva termina com o pedido 

encarecido de apoio das orações de Dom 
Pedro e de todo o rebanho confiado ao 
seu zelo e cuidados pastorais. “Trata-se 
de um fato de grande relevância, tanto 
do ponto de vista religioso-espiritual, 
quanto histórico-cultural, que aclama pelo 
envolvimento e participação de todos nós”. 

Em clima de festa, no dia 15 de outubro a Igreja no Brasil celebrará a canonização 
dos Protomártires do Brasil - Mártires de Cunháu e Uruaçu

O encontro acontece no auditório do Colégio Sagrado Coração no centro de Santo 
André, e vai reunir lideranças de todas as regiões pastorais de nossa Diocese

da Missa em Ação de Graças, a ser 
presidida pelo Bispo Diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini.

Chama-se óbolo de São Pedro a ajuda econômica que os fiéis oferecem ao Santo Padre, como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de Pedro relativamente às múltiplas carências 
da Igreja universal e às obras de caridade em favor dos mais necessitados. Fonte: Site do Vaticano.  Os dados abaixo foram atualizados até o dia 30 de agosto de 2017.

Óbolo de São Pedro
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A vida em sociedade tem a família como a sua luz

Como tradicionalmente ocorre, a 
Diocese de Santo André iniciou 
a Semana da Família de 2017, 

com a Hora Santa Pelas Famílias  que foi 
presidida por Dom Pedro Cipollini na 
noite de sexta-feira, (11/08), na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo. O tema deste 
ano: “Família, uma luz para a vida em 
sociedade”.

O encontro reuniu representantes de 
todos os movimentos e serviços que 
trabalham a questão familiar na Diocese, 
e que formam o Setor Família Diocesano. 
Padre Adenízio, assessor  da Pastoral 
Familiar  na Diocese de Santo André, 
falou de sua alegria em ver que a cada 
ano aumenta o número de participantes, 

e concluiu conclamando a que as famílias 
participassem desta Semana da Família 
em suas paróquias, suas comunidades. O 
período de celebração aconteceu, de 13 a 
19 de agosto. “Vejam em sua paróquia, qual 
a forma que foi escolhida para vivenciar a 
Semana da Família”, convidou.

Em sua bela explanação sobre o tema, 
o bispo diocesano contou que “A família 
é uma invenção de Deus. A família é 
um projeto de Deus. A família colabora 
com Deus quando dá vida a um novo 
ser. Deus está presente em todas as 
formas de família, mesmo as que têm 
dificuldades em seguir os preceitos 
designados pelo nosso Pai celestial”.

Dom Pedro também pontuou que 

“Vivemos um 
momento difícil 
para a família 
cristã. Mas em 
dois mil anos 
de cristianismo, 
quando foi fácil? 
Vivemos em um 
mundo onde se 
persevera o preconceito contra a fé. 
Antigamente os casais eram formados 
por decisão dos pais, construídos por 
interesses financeiros. Mas o importante 
é que Deus está sempre amparando todos 
os que escolhem viver o Seu projeto. 
Deus está presente no seio da família”.

Sobre a convivência familiar ensinou 

Sínodo Diocesano desperta a atenção no clero de São Paulo

Pode se afirmar que o Sínodo 
Diocesano da Diocese de 
Santo André está indo além 

fronteiras. O projeto idealizado a partir 
dos anseios dos padres e apresentado ao 
bispo Dom Pedro, quando aqui chegou 
há pouco mais de dois anos, vem se 
constituindo em um eficaz modelo a 
ser seguido por outras dioceses.

O interesse despertado nas dioceses 
irmãs pode ser comprovado pela palestra 

que Dom Pedro proferiu recentemente 
ao clero da Arquidiocese de São Paulo. 
O encontro foi durante a manhã do dia 10 
de agosto, em Itaici. Na oportunidade, 
o palestrante passou ricas informações, 
explicando passo a passo o desenrolar 
do Sínodo que foi aberto no final do 
ano passado, e depois de ser vivenciado 
nas paróquias, nas regiões pastorais, se 
prepara para a conclusão na Assembleia 
de 15 de novembro, vindouro.

CAMINHAR JUNTOS

Gostamos de dizer aos outros: 
“estamos juntos”, quando 
queremos demonstrar solida-

riedade. Pois bem, estamos juntos na ca-
minhada que percorremos no nosso pri-
meiro Sínodo Diocesano da Diocese.

Sinodalidade é a força que deixa e faz 
caminhar juntos. “Aquilo que o Senhor 

nos pede está, de certo modo, já tudo 
contido na palavra sínodo. É um conceito 
fácil de exprimir em palavras, mas não é 
assim fácil pô-lo em prática” (cf. Papa 
Francisco, Discurso na comemoração do 
Cinquentenário do Sínodo dos Bispos).

Este nosso sínodo surgiu como fruto 
do desejo de todos os segmentos de 

que “O perdão favorece a fortaleza 
da família. O perdão possibilita a 
convivência no amor. Só aquele que 
vive como um perdoado pode também 
perdoar”. Participaram também da Hora 
Santa, os sacerdotes: Padre Adenízio, 
Padre Guilherme, Padre Osvaldo e 
Padre Giacomo.

A família colabora com Deus quando dá vida a um novo ser

Pastorais debatem evangelização na sociedade visando ao Sínodo Diocesano

Integrantes das pastorais da 
Educação, Ensino Religioso, 
Universitária, Comunicação e 

Equipe Ecumênica Diocesana estiveram 

reunidos com o bispo diocesano, 
Dom Pedro Cipollini, para apresentar 
possíveis emendas ao texto que retrata a 
caminhada e anseios de cada grupo. O 

documento será apresentado para estudo 
e aprovação na Assembleia Diocesana, 
agendada para o dia 15 de novembro de 
2017, a fim de que os membros sinodais 
tenham conhecimento da realidade dos 
setores de evangelização.

Dom Pedro enfatizou que "as 
propostas concretas relativas à 
articulação do Sínodo Diocesano 
irão ajudar na evangelização. Nosso 
objetivo é fazer com que os meios 
de comunicação social, dos sistemas 
educacionais e de todas as forças desta 
área capacitem cada vez mais a forma de 

evangelizar na sociedade. Anunciando 
a paz, através desses instrumentos de 
diálogo e comunicação, a Igreja poderá 
colaborar com uma paz justa, que crie 
fraternidade e faça a nossa sociedade 
avançar!".

De acordo com a secretária Mércia 
Aparecida da Silva, os presentes 
responderam que o material finalizado 
do Sínodo Diocesano norteará a ação 
das pastorais da Igreja Católica no ABC 
Paulista e será enviado ao Vaticano, 
para avaliação do Papa Francisco, no 
início de 2018.

Nosso objetivo é fazer com que os meios de comunicação social, dos sistemas educacionais e de todas as forças 
desta área capacitem cada vez mais a forma de evangelizar na sociedade

nossa Diocese, de ter um plano 
de pastoral que fosse fruto de 
um planejamento participativo 
e integrando todas as pastorais 
e movimentos, no qual todas 
as forças vivas de nossa Igreja 
pudessem participar com sua 
vasta experiência.

    Nosso Sínodo Diocesano está indo além das fronteiras e servindo de exemplo até para a Arquidiocese de São Paulo

“Estamos juntos”, é sempre dito quando queremos demonstrar solidariedade aos outros, 
e é nessa caminhada que nosso Sínodo Diocesano está
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Rádio Imaculada Conceiçao apresenta o programa Alegria do Evangelho

A espiritualidade e a reflexão do 
Evangelho preenchem a vida 
das pessoas que sintonizam 

o rádio para buscar a Deus. A Rádio 
Imaculada Conceição 1490 AM, que 

existe justamente para cumprir com essa 
missão, está com uma novidade em sua 
programação: Alegria do Evangelho!

O programa vai ao ar de segunda a 
sexta-feira, às 9h, no lugar do programa 

30 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO

Dia 07 de outubro haverá 
uma grande festa na Milícia 
da Imaculada para celebrar 

suas três décadas de atuação na 
Diocese de Santo André. A partir das 
9h os peregrinos serão recepcionados 
e às 11h haverá a Missa festiva no 
Santuário Imaculada Conceição e 
São Maximiliano Kolbe. Ao longo do 

dia, haverá apresentações musicais 
de diversas bandas que escreveram 
conosco esta história de evangelização 
e as crianças poderão brincar no 
espaço do Pequeno Mílite e as famílias 
participarão de momentos de louvor e 
agradecimento.  Mais informações pelo 
telefone (11) 4397-6500 ou pelo e-mail  
milícia@miliciadaimaculada.org.br

Momento de Fé com Padre Marcelo Rossi, 
que passou para a meia noite, contando 
com uma linguagem animada própria 
para o período da manhã. Na apresentação 
está a jovem Daiane Oliveira e Padre 
Toninho Maria do Instituto  Missionários 
da Imaculada-Padre Kolbe.

Inspirado na Exortação Apostólica do 
Papa Francisco de 2013, que trata do 
anúncio do Evangelho, o programa tem 
a alegria como distintivo da Evangelii 
Gaudium. Na primeira parte, os ouvintes 
são saudados e são comentadas as 
datas comemorativas daquele dia. Um 
momento de oração precede a primeira 
música do programa, que sempre é voltada 
à espiritualidade. No breve intervalo, 
Daiane conversa com os ouvintes sobre a 
Obra Milícia da Imaculada.

Já no segundo bloco é proclamado o 
Evangelho do dia, seguido da leitura 

orante, que é uma reflexão aprofundada 
sobre o texto, e uma música relacionada 
com o tema conclui esta parte. Em 
seguida, está aberta a linha para os 
ouvintes conversarem com o Padre 
Toninho e também enviar suas mensagens 
pelo WhatsApp. Neste momento, são 
lidas as intenções e o sacerdote conclui o 
programa com a benção da água.

Alegria do Evangelho é um programa 
com a identidade e a espiritualidade 
da Milícia da Imaculada. Sintonize 
a programação da Rádio Imaculada 
Conceição em 1490 AM na Grande São 
Paulo. Ouça também pelo site www.
miliciadaimaculada.org.br. Conheça o 
novo aplicativo Milícia da Imaculada e 
ouça a rádio em seu celular.

Hannah Del Poio
Relações Públicas

SANTUÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO E SÃO MAXIMILIANO KOLBE
Estrada do Morro Grande, 870. Bairro dos Finco - Riacho Grande
São Bernardo do Campo - SP

COMO CHEGAR
Duas linhas de ônibus municipais que passam pelo centro de São Bernardo do Campo e atendem a 
região: 06 Jd. Tupã e 30 Balsa.
Para vir de carro, basta entrar no distrito de Riacho Grande pelo acesso no quilômetro 29 da Rodovia 
Anchieta e seguir as placas marrons de informação turística.

10/09 - Domingo - 7h30 - Palestra com 
os Catequistas Pais e Padrinhos do 
Batismo. Na Basílica Menor Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada 
no Centro de São Bernardo do Campo.
10/09 - Domingo - 10h - Inauguração da 
Capela Santo Eymard da Paróquia MMP.
11/09 - Segunda-Feira - Aniversário 
de Dom Nelson Wewtrupp, scj, Bispo 
Emérito da Diocese de Santo André.
23/09 - sábado - 9h - Missa da 
Peregrinação - Romaria do Terço 

AGENDA DIOCESANA - SETEMBRO DE 2017 CRONOGRAMA  
DA IMAGEM 
PEREGRINA

Região Pastoral Santo André Leste 
e Catedral Nossa Senhora do Carmo

Paróquia N. Senhora da Salete   
Chegada: 01/set - Saída: 06/set
Paróquia Santa Joana D'Arc                    
Chegada: 06/set - Saída: 11/set

Paróquia Santa Cruz
Chegada: 11/set - Saída: 16/set

Paróquia Nossa Senhora das Graças 
Chegada: 16/set - Saída: 21/set

Paróquia São Jorge 
Chegada: 21/set - Saída: 26/set

Catedral Nossa Senhora do Carmo 
Chegada: 26/set - Saída: 01/out

dos Homens. Santuário Nossa Senhora 
Aparecida da Pauliceia, em São Bernardo 
do Campo.
23/09 - Sábado - 16h - Missa de inauguração 
do Altar da Paróquia São João Batista. 
Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo.
24/09 - Domingo - 9h - Missa do Encontro 
Diocesano das CEBs. Salão da Rua 
Batávia, 280, no Parque Novo Oratório, em 
Santo André.
25/09 à 29/09 - Segunda à Sexta - Retiro do 
Clero da Diocese de Santo André em 2017 

com palestra de Dom Claudio Hummes. 
Itaici no interior de São Paulo.
30/09 - Sábado - 14h - Encontro da Liga 
Católica. Edifício-Sede da Mitra de 
Santo André, no Centro de Santo André.
1/10 - Domingo - 11h - Missa de 
Encerramento do Ano Mariano. Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, no Centro de 
Santo André.
02/10 - Segunda-Feira - 9h - Encontro das 
Secretárias das Paróquias da Diocese de 
Santo André. Clube Casa de Portugual. 


