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Dom Pedro clamou para que fiéis se espelhem na 
atuação dos discípulos, como meio de entender 
o significado da fé e da missão apostólica neste 
mundo. Um ofertório especial foi preparado 
para enaltecer o Padroeiro. Está na página 7.

Padroeiro da Diocese: 
exemplo de Igreja 

acolhedora e missionária

Dia Mundial dos Pobres
lança um olhar aos
mais necessitados

Para deixar a Igreja de Cristo mais perto 
de quem Deus mais ama, Papa Francisco 
instituiu o Dia Mundial dos Pobres, e a 
Diocese de Santo André organizou outra vez 
um evento pensando neles. Veja na página 5.

A Comissão Teológica da 
Diocese de Santo André em seu 
primeiro trabalho produziu o 
livreto da Novena de Natal. Nesta 
página especial tratamos deste 
assunto e dedicamos um espaço 
para falar do Presépio. Tudo isso 
para recordar o nascimento de 
Jesus Cristo. Leia na página 3.

No Natal do Senhor 
somos impulsionados 
para a Acolhida
e a Missão
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Comentando a passagem do 
Evangelho sobre a oferta 
da viúva no templo, o Santo 

Padre chamou de doença o consumismo 
de hoje e afirmou que todo cristão é 
capaz do “milagre da generosidade”.

Segundo o Pontífice, o Senhor quer 
nos dizer “outra coisa” quando afirma 
que a viúva lançou mais do que todos 
porque deu “tudo quanto tinha para 
viver”. “A viúva, o órfão, o migrante, 
o estrangeiro eram os mais pobres na 
vida de Israel”. Esta mulher “deu o 
pouco que tinha para viver” porque 
confiava em Deus, era uma mulher das 
bem-aventuranças, era muito generosa: 
“dá tudo porque o Senhor é mais que 
tudo”.

“Pense: façamos uma viagem nos 

nossos quartos, ao nosso armário. 
Quantos sapatos tenho? Um, quatro, 15, 
20... cada um pode dizer. Eu conheci 
um monsenhor que tinha 40... mas se 
você tem tantos calçados, dê a metade. 
Quantas roupas que não uso ou uso 
uma vez por ano? É um modo de ser 
generoso, de compartilhar”, afirmou.

Depois falou de uma senhora que 
conheceu,  que cada vez que fazia 
compras,  “comprava para os pobres 
10% do que consumia”. Ela dava o 
“dízimo” aos pobres, destacou. Cada 
um de nós pode fazer “milagres com 
a generosidade”. “A mensagem do 
Evangelho nos faz pensar: como posso 
ser mais generoso?”.

O Papa fez uma nova crítica ao 
consumismo, e convidou para que 

cada um de nós pense na generosidade,  
nas pequenas coisas, aquelas que nos 
sobram, porém podem fazer falta a 
outros. “Peçamos esta graça ao Senhor: 
a generosidade que alarga o nosso 
coração e nos leva à magnanimidade”, 
concluiu.

Fazer companhia para Ele A voz do Pastor

Ante o consumismo, façamos “milagres” com a generosidade

Meus queridos irmãos e 
irmãs,  estamos no último 
mês do ano. Ano longo 

que parece ter demorado a passar 
para uns, e muito curto para outros, 
ano com acontecimentos decisivos. 
Foram muitos os fatos importantes que 
durante seu percurso teve lugar, basta 
pensar nas eleições e tantos outros 
acontecimentos da vida da Igreja. 
Claro, cada um sabe o que aconteceu 
consigo mesmo. Enfim,  chegamos 
aqui com a ajuda de Deus e: é Natal 
novamente!

O que celebramos no natal? 
Celebramos a vinda de Jesus,  o Filho 
de Deus que veio para estar conosco. 
Ele é o Emanuel, Deus conosco. Fez-
se um de nós entrou na humanidade, 
se encarnou: “E o Verbo se fez carne 
e habitou entre nós” (Jo 1,14). Deus 
quis permanecer conosco, mas nós 
queremos permanecer com Ele?

Conta-se uma pequena história, 
que gostaria de partilhar com vocês. 
Havia em um convento um monge que 
tinha fama de santo, estava sempre 
alegre e ocupado. Certo dia estava na 
cozinha lavando as panelas e apareceu-
lhe um anjo para dizer que estava ali 
a mando de Deus, viera levá-lo para 
a eternidade, pois sua hora chegou. O 
monge disse ao anjo que agradecesse a 
Deus em seu nome, mas estava muito 
ocupado e não teria ninguém para fazer 
o trabalho humilde que estava fazendo.

Passou mais um tempo e o monge 
estava na horta cavando a terra, 
quando apareceu de novo o anjo e lhe 

convidou para ir com ele, pois a hora de 
sua morte havia chegado. Mas o monge, 
que não tinha tempo de morrer, disse-lhe 
para esperar mais um pouco. O trabalho 
que fazia era duro e ninguém gostava de 
fazê-lo. E assim,  mais uma vez o anjo 
se foi.

Certo dia o monge estava muito 
cansado e foi à capela do convento rezar. 
Disse a Jesus no sacrário que estava 
exausto e que se quisesse poderia levá-
lo. Foi então que ouviu de Jesus: “Há 
muito tempo eu te esperava para me 
fazer companhia. Agora fica para estar 
comigo, aqui aonde quase ninguém 
vem”. 

Neste natal certamente haverá muita 
agitação em torno da festa e muitos 
vão gastar tempo preparando-se para 
celebrar o Natal. Porém quem vai estar 
com Jesus, recebê-lo com amor e fazer 
companhia para Ele? Às vezes,  a festa 
não é mais de Jesus, mas do Papai Noel.

Vamos nos preparar para acolher 
Jesus e estar com Ele em Belém. Belém 
é o sacrário da igreja ou comunidade.  
Belém é o local onde os pobres se 
encontram, é o local onde os pequenos e 
fracos, os doentes e pobres estão, porque 
ali está Jesus.

Nossa Diocese preparou uma 
belíssima novena de Natal para ajudar 
a celebrar esta festa, para nos ajudar 
a receber e estar com Jesus. Vamos 
participar.

O Papa Francisco em uma recente 
audiência nos exorta à oração,  tão 
importante para quem tem fé. Ela é o 
respiro da alma daquele que crê. Ele 

até confidenciou que reza brevemente 
muitas vezes durante o dia, pois, a 
oração não precisa ser longa. E disse 
que antes de dormir,  reza a oração 
do leproso: “Senhor,  se queres podes 
purificar-me”(Mc 1,40), em seguida 
reza cinco Pai Nosso, recordando 
as chagas de Jesus, das quais saiu o 
sangue que nos purifica.

No Natal, Jesus nasce na 
manjedoura, cuja madeira sinaliza a 
cruz,  sinal maior de amor. Que nós 
queiramos fazer companhia a Ele,  
desde o início de sua vida na pobreza 
de Belém,   até o fim.

Feliz Natal a todos com a bênção e 
o carinho de pai e pastor.

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

No Natal, Jesus nasce na manjedoura, cuja madeira sinaliza a cruz,  sinal maior de amor 

A mensagem deste trecho do Evangelho é um convite à generosidade, afirma Papa
CNBB lançou nova 
tradução oficial da
Bíblia, que levou 11 
anos para ser feita

Dom Pedro Carlos Cipollini, presidente para 
a Doutrina da Fé, participou do lançamento 
que aconteceu na sede da CNBB, em Brasília

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil 
(CNBB) lançou no dia 21 

de novembro, a nova tradução oficial 
da Bíblia em português. Conforme 
recomendação do Concílio Vaticano 
II, a tradução é baseada nos textos 
originais hebraicos, aramaicos e gregos 
e comparada com a Nova Vulgata, a 
tradução oficial católica em latim. A nova 
edição oficial servirá como referência 
para a Igreja no Brasil em suas futuras 
publicações, como lecionários litúrgicos 
e documentos.

O projeto começou em 2007 e, 
portanto, levou 11 anos para ser 
concluído. A coordenação de tradução 
e revisão foi realizada pelos padres 
Luís Henrique Eloy e Silva, Ney Brasil 
Pereira (in memoriam) e Johan Konings. 
Os professores Pe. Cássio Murilo Dias, 
Paulo Jackson Nóbrega de Souza e 
Maria de Lourdes Lima colaboraram.

A equipe de coordenação de tradução 
e revisão da Bíblia da CNBB comunica: 
“Seguimos de perto a nova tradução 
que, depois do Concílio Vaticano II, foi 
publicada, em latim, para a Igreja Católica 
inteira, a Nova Vulgata. Ao mesmo tempo, 
levamos em consideração a fluência e 
a beleza, para que o texto possa entrar 
facilmente no ouvido e ser guardado 
no coração como alimento espiritual. 
Ao tomar por modelo a Nova Vulgata, 
não traduzimos do latim, mas dos textos 
originais em hebraico, aramaico e grego, 
segundo os mesmos critérios que tinham 
sido adotados para a nova tradução latina. 
Outro distintivo é que o texto inteiro da 
Bíblia foi retomado pela equipe dos três 
principais colaboradores para garantir a 
homogeneidade da linguagem e do estilo”.

O lançamento oficial ocorreu durante 
a reunião do Conselho Permanente da 
CNBB, na sede provisória em Brasília. 
Ao final do evento, o presidente 
da CNBB, Dom Sergio da Rocha, 
agradeceu aos exegetas e a todos os 
que colaboraram no aprimoramento das 
várias edições da Bíblia da CNBB e, de 
modo especial, nesta nova tradução.



3Dezembro de 2018 - A BOA NOTÍCIAMATÉRIA ESPECIAL

Uma das mais bonitas formas 
de celebrar o Nascimento 
de Jesus se dá na singela 

expressão do presépio. São Francisco de 
Assis foi responsável pela representação 
do nascimento de Jesus com a criação do 
primeiro presépio. Nesse sentido, São 
Francisco apresenta a profundidade do 
Mistério da Encarnação numa mística 
que nos ensina a viver a acolhida, o 
discipulado e a missão.

Maria e José são sinais da acolhida, pois 
acolhem o Menino Deus em sua pobreza. 
Neles,  vemos o doar-se sem medida em 
prol do que Deus nos pede, renunciando 
às suas seguranças prévias, seus confortos 
e estabilidades. Ofereceram ao Menino 
Deus de sua pobreza em seu nascimento, 
pois como "não havia lugar para eles na 
hospedaria" (Lc 2,7), fizeram, em meio 
aos animais, o berço de Jesus.

Os magos, tomados pela ânsia do 
aprender, vão ao encontro da Estrela, não 
vista como sinaleiro do divino, mas guia 
para a verdadeira Luz, e assim conhecem 
a Sabedoria de Deus. Esse encontro muda 
suas perspectivas, suas conjecturas, seus 
saberes e até a própria vida. Ao oferecerem 
presentes, eles é que são presenteados pela 
Luz do Senhor. De mestres das ciências 
astronômicas, tornam-se discípulos do 
Senhor. O discipulado gera conversão 
e traz mudanças nos caminhos antes 
estabelecidos, pois os mesmos magos 
não voltaram pelo mesmo caminho, mas 
abertos à vontade do Senhor, mudam 
seus caminhos, desviando dos poderosos 
e soberbos (Cf. Mt 2,12). Saciados pela 
Sabedoria, os magos saem como discípulos 

O Natal do Senhor nos impulsiona à acolhida e à missão
 Iluminados pela fé e pela esperança, somos convocados a renovar-nos na caridade que nos impulsiona à acolhida e à missão

encantados pelo encontro.
Assim também os pastores vivem 

a missão e anunciam Jesus, o Deus 
encarnado. Os anjos, mensageiros do 
Senhor, anunciam aos mais pobres 
e marginalizados uma Boa Notícia - 
nasceu o Salvador! Os pastores acolhem 
essa mensagem e vão ao encontro do 
Menino Deus, nascido junto aos pobres. 
E eles compartilham suas vidas, suas 

histórias com o Senhor da História, o 
Alfa e o Ômega. Neste momento em 
que contemplam o Emanuel, surge a 
necessidade do anúncio, de não guardar a 
Boa Nova para si. Maravilhados, espalham 
que o Salvador se fez homem, nascido em 
pobreza, numa manjedoura (Lc 2,18).

Diante de tão belos exemplos de 
acolhida, aprendizagem e missão, tendo 
Jesus como centro, é preciso mais uma 

vez voltar-se ao presépio com um olhar 
cheio de esperança no Reino de Deus. Ao 
contemplarmos o Nascimento de Jesus, 
“iluminados pela fé e pela esperança, 
somos convocados a renovar-nos na 
caridade que nos impulsiona à acolhida 
e à missão” (Constituição Sinodal, 23). 
Feliz e santo Natal!

 Texto de Glauber Machado e 
Jerry Adriano Villanova Chacon

A Diocese de Santo André 
produziu e já se encontra 
na secretaria paroquial os 

exemplares da edição 2018 da Novena 
de Natal “Uma luz brilha nas trevas”. 
Retire o seu exemplar e convide seu 
grupo de amigos, de familiares e 
vizinhos para realizar os nove encontros, 
que fazem parte de um perfeito itinerário 
para vivenciar o período do Advento.

Em 56 páginas, você encontrará,  
além dos encontros, a opção de abertura 

e encerramento, os cantos, e também 
os quinze passos para melhor participar 
da Novena de Natal. Na apresentação, 
escrita pelo bispo diocesano Dom Pedro 
Carlos Cipollini, a bonita mensagem 
de onde extraímos que: “É o tempo 
do Advento que nos prepara para 
renovarmos nossa vida, e nos  convida 
a olharmos também para a nossa 
realidade social e nos perguntarmos: 
como receberei Jesus no Natal?”.

Sobre o termo Natal, aliás, Dom 

Pedro nos cita 
sua frase que 
pode ser lida na 
última página: 
“Celebrar o 
nascimento de 
Jesus é celebrar 
a esperança no 
sentido da vida. É trazer Deus de volta 
para habitar a humanidade para que 
ela se encontre e se salve de si mesma, 
abrindo-se para o infinito”.

Novena de Natal 
foi a primeira 

ação da Comissão 
Teológica

A Comissão Teológica da 
Diocese de Santo André  
é um grupo formado 

por clérigos e leigos que se reúnem 
para elaborar subsídios que venham 
ser utilizados em leituras e estudos 
voltados para a evangelização. 
Apesar do grupo ainda não estar 
completo já está produzindo e 
produzindo um excelente trabalho 
como foi a primeira ação do grupo, o 
livrinho da Novena de Natal. 

Esta pequena e importantíssima 
obra vem sendo elogiada por todos 
que já a adquiriram nas secretarias 
paroquiais e estão utilizando em 
seus encontros familiares, de amigos 
e vizinhos. Sem dúvida, uma obra 
completa e que cumpre o seu papel 
evangelizador.

A Novena de Natal foi o primeiro 
trabalho. Muitos outros podem 
ser esperados pelos diocesanos e 
diocesanas para o ano de 2019.

A Novena de Natal já está na sua paróquia

  Igreja e Ação Social

O tradicional presépio que todos 
os anos é montado no salão 
paroquial da Capela Maria de 

Nazaré,  já está pronto. Ele é preparado 
caprichadamente pela comunidade,  e foi 
inaugurado às 20h do dia 1º de dezembro, 
sábado, na sede que fica na Rua Araújo 
Viana, 230, no Jardim Silvina, em 

São Bernardo do Campo. O evento 
contou com a participação do Coral da 
Comunidade Maria de Nazaré.

A visitação pública acontece até o dia 
31 de dezembro, de segunda a domingo das 
14h às 19h. Também aos domingos após 
as missas da manhã e da noite. Maravilhe-
se com esta bela obra e colabore doando 

Colabore doando alimentos não perecíveis 

“Presépio Social Natal sem Fome” 
na Comunidade Maria de Nazaré

alimentos não perecíveis que serão 
depois ofertados às famílias carentes do 
bairro. Participe assim do Presépio Social 
Natal sem Fome que tem ajudado tantas 
pessoas há mais de quinze anos.
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Dom Pedro Cipollini proferiu 
palestra aos estudantes 
da Escola Diocesana de 

Teologia, quando falou sobre seu mais 
novo livro, intitulado: “Os Fiéis também 
sabem - O sentido da fé (Sensus Fidei) 
na Igreja”, obra que faz parte da Coleção 
Sal e Luz da Edições CNBB, o Volume 
3. A palestra foi na noite do dia 5 de 
novembro, no auditório que fica na Praça 
do Carmo, no Centro de Santo André.

Na apresentação,  duas frases bem 
definem o objetivo do trabalho. “Vós 
recebestes a unção do Santo, e todos sois 
conhecedores”, (1Jo 2,20), e a mensagem 
de Papa Francisco em Evangelii Gaudium, 

Novo livro de Dom Pedro valoriza ação do leigo e leiga na vida da Igreja
Os fiéis cristãos, leigos e leigas,  também devem refletir e animar a Igreja, fazendo parte da dignidade de filhos de Deus pela graça do Batismo

n. 119: “O povo de Deus é santo em 
virtude desta unção, que o torna infalível 
in credendo, (...) Deus dota a totalidade 
dos fiéis com um instinto da fé – o sensus 
fidei – que os ajuda a discernir o que vem 
realmente de Deus”.

Neste período em que vivenciamos o 
Ano do Laicato, este livro vem valorizar 
imensamente a participação do leigo e da 
leiga na vida da Igreja, reconhecendo que 
todos os fiéis sabem reconhecer quando a 
palavra de fé está sendo dita. Dom Pedro 
recordou que “Os fiéis cristãos, leigos e 
leigas,  também devem refletir e animar 
a Igreja, fazendo parte da dignidade de 
filhos de Deus pela graça do Batismo”.

A obra, que pode ser adquirida ao 
valor de R$ 6,00, está dividida em seis 
capítulos, mais a conclusão. No primeiro: 
“O Sensus Fidei no Concílio Vaticano 
II”, no segundo: “Natureza do Sensus 
Fidei”, no terceiro: “O Sensus Fidei na 
vida eclesial”, no quarto: “Requisitos 
para uma participação autêntica no 

Sensus Fidei”, no quinto: “O Sensus 
Fidei e sua aplicação prática”, e o sexto: 
“A novidade do documento da Comissão 
Teológica Internacional”.

Ao final da palestra, o bispo diocesano 
autografou os livros e conversou 
animadamente com os alunos do curso 
de Teologia da Diocese de Santo André.

Diocese de Santo André foi sede de Encontro do Regional Sul 1 do ECC

O Movimento ECC – Encontro 
de Casais Com Cristo é 
atuante em quarenta dioceses 

pertencentes ao Regional Sul 1 da CNBB. 
E seus dirigentes, leigos e clérigos se 
reuniram durante todo o sábado, (10/11), 
quando participaram da 40ª Reunião do 
Conselho Regional Sul 1 do ECC. Este 
encontro foi realizado na Diocese de 
Santo André, que acolheu os participantes 
na Paróquia São Caetano, no Bairro da 
Fundação, em São Caetano do Sul.

A Missa de abertura aconteceu logo 
às 8h da manhã e foi presidida por 
Dom Pedro Carlos Cipolini, bispo da 
Diocese de Santo André. Ao seu lado, no 
Presbitério,  estavam diversos sacerdotes 
de diversas cidades do interior do 
Estado: Pe. Aguinaldo (Bauru), Pe. 
Jair (Paulo de Faria), Pe. Luis (Campo 

Belo), Pe. Elcio (Itapetininga), Pe. Eder 
(Guarulhos), Pe. Edson (Itapetininga), 
além dos presbíteros da diocese anfitriã: 
Pe. Gilberto (pároco da paróquia 
acolhedora), Pe. Vinicius, Pe. Camilo 
e Pe. Sidclei, coordenador espiritual do 
movimento.

Dom Pedro falou de sua alegria pela 
Diocese de Santo André estar sediando 
este grupo de trabalho e deu as boas-
vindas a todos os casais presentes. Este ano 
a nossa diocese já acolheu os encontros 
estaduais da Pastoral da Sobriedade e da 
Pastoral da Pessoa Idosa.

Aos casais, deixou a mensagem de 
que devemos sempre ter este encontro 
com Jesus Cristo. “Deus não nos enviou 
somente o mensageiro. Deus nos enviou 
a própria mensagem. Jesus veio para 
nos ensinar o caminho para chegar a 

Deus. E no projeto de Deus, o homem se 
reúne com a mulher por meio do amor”. 
E completou. “Quem nos dá força é 
Jesus, para vencermos os obstáculos”.

Ao final da celebração,  o casal 
coordenador do ECC na Diocese de 
Santo André, Edson e Fátima Ceccato,  
agradeceram o empenho e dedicação 
dos casais diocesanos e diretores 

espirituais que estavam encerrando suas 
funções, bem como pedindo para que os 
casais sejam abençoados e iluminados 
pelo Espírito Santo, visto que estão 
assumindo o compromisso de servir a 
Deus e ao próximo, por meio do ECC, 
com pobreza, doação, simplicidade, 
alegria e oração. Os trabalhos seguiram 
depois até o final da tarde.

Deus não nos enviou somente o mensageiro. Deus nos enviou a própria mensagem. Jesus veio para nos ensinar o caminho para chegar a Deus

Diocese instituiu 474 novos Ministros Extraordinários
Tenham em mente que quem serve à Comunidade serve a Jesus

Segundo o que nos ensina o 
Documento 105 da CNBB, n. 
152 sobre os ministérios: “Uma 

Igreja toda ministerial oferece espaços 
de comunhão, corresponsabilidade 

e atuação dos leigos e colabora com 
a descentralização”. Seguindo esta 
sabedoria, a Diocese de Santo André, no 
domingo, (25/11), em que a Igreja celebra 
a Solenidade Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo, instituiu mais 474 novos 
Ministros Extraordinários.

A missa em que foram instituídos os 
ministros encaminhados pelas paróquias 
das dez Regiões Pastorais, foi presidida pelo 
Padre Joel Nery, na tarde deste domingo, na 
Paróquia Santo Antônio na Vila Alpina, em 
Santo André. “É muito importante estes 
diversos ministérios na Igreja e por isso,  
agradecemos a Deus por vocês aceitarem 
a missão. Todos se prepararam para este 

momento e agora recebem oficialmente o 
conferimento para exercerem este serviço 
à comunidade. Tenham em mente que 
quem serve à Comunidade serve a Jesus”, 

ouviram os ministros. Enfim: “Ser ministro 
(a) é bem mais que exercer um ofício, é uma 
vocação, um chamado que gera alegria ao 
coração!”
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A lguns não os veem, outros 
os acham inoportunos e há 
aqueles que têm medo. Mas 

de quem estamos falando? Do s pobres, 
os filhos prediletos de Deus. À margem 
de uma sociedade, muitas vezes egoísta 
e apressada, eles carregam histórias de 
injustiças, vícios, erros, mas nada que 
diminua o amor de Deus, pelo contrário, 
como Jesus nos recorda na passagem do 
rico e de Lázaro (Lc 16, 19-31), sendo que 
o último já teve seu lugar garantido no céu.

Para deixar a Igreja de Cristo mais perto 
de quem Deus mais ama, Papa Francisco 
instituiu o Dia Mundial dos Pobres, que 
está no segundo ano em 2018, e a Diocese 
de Santo André organizou outra vez um 
evento pensando neles. Mas que já cresceu 
em comparação ao ano passado.

Com a contribuição de paróquias 
e comunidades religiosas, com seus 
leigos e missionários, aproximadamente 

900 pessoas foram atendidas pela ação 
social na Praça do Carmo no dia 18 de 
novembro (Confira todos os números no 
final da matéria). As pessoas em situação 
de rua e irmãos que necessitavam de 
ajuda receberam atendimentos médico, 
odontológico e jurídico, roupas, banho, 
corte de cabelo e barba, manicure, além 
de almoço e café da manhã.

O dia ainda terminou com a Santa 
Missa, presidida pelo bispo Dom Pedro 
Carlos Cipollini, que também conversou 
com os irmãos no período da manhã. 
“Jesus veio ao mundo pobre, viveu 
pobre e morreu pobre. Assim, Jesus nos 
mostra onde está o caminho da vida e da 
solidariedade que salva”, disse Dom Pedro. 
“Queremos, atendendo ao apelo do Papa 
Francisco, fazer um sinal que, se Jesus está 
do lado dos pobres, a Igreja também está. 
Tudo sinaliza que a Igreja quer seguir os 
passos de Jesus. E todo o cristão precisa 

fazer algo para os pobres”, frisou o bispo.
Segundo um dos organizadores, 

Airton Campanelli, o evento na Praça 
do Carmo é o ápice para quem gosta 
de ajudar ao próximo. “Quando, no dia 
a dia, levamos comida para eles, eles 
nos pedem roupa, o que é fácil ajudar. 
Mas quando nos pedem banho, médico, 
advogado, corte de cabelo ou fazer a 
barba fica mais difícil. Neste segundo 
encontro com os pobres,  tudo se tornou 
viável. É tudo bênção de Deus. Não tem 
como explicar. É só vivendo mesmo e 
agradecer a Deus por tamanha graça 
que tivemos neste dia”, finalizou.

Comunidades buscaram os irmãos 
de rua, alguns em outras cidades do 
Grande ABC. Durante a manhã, carros 
chegavam com mais irmãos de ruas 
para o atendimento. Depois, as próprias 
comunidades os levaram de volta. 

Texto e foto de Thiago Silva

Números do gesto concreto:
400 pães com café com leite
400 pedaços de bolo
251 banhos
210 pares de sapato
1.000 peças de roupas
76 atendimentos médicos
3 chamadas de SAMU
295 Cortes de barba
339 Cortes de cabelo
26 atendimentos jurídicos
89 mulheres que fizeram manicure
380 almoços
800 sobremesas
200 kits de higiene
101 colaboradores

A Região Pastoral Mauá,  também 
estará em preparativos para 
celebrar a Padroeira da cidade, a 

santa querida por todos, Imaculada Conceição, 
festejada no dia do aniversário de Mauá, 8 de 
dezembro. Em sua homenagem será celebrada 
uma grandiosa programação.

Todos estão convidados a participar desde às 
17h, quando acontece o Momento de oração e a 
saída da Procissão na frente da Igreja Matriz, com 
destino ao Paço Municipal onde será celebrada a 
santa Missa Campal, a ser presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Cipollini.

Em seguida, após a parte religiosa, está programado o imperdível show com 
Eugênio Jorge e Adriana Arydes.

São várias as atividades de 
festejos para comemorar o 
aniversário de Diadema, cidade 

que celebra seu dia na mesma data de 
sua padroeira: Imaculada Conceição. E 
uma das programações é a Santa Missa 
que será celebrada, às 11h, do sábado, 
8 de dezembro, reinaugurando a Capela 
do Cemitério Municipal de Diadema 
com sede na Alameda da Saudade, no 
Bairro Conceição, com participação dos 
sacerdotes de todas as paróquias desta 
Região Pastoral.

Além de ser padroeira do município, 

a Imaculada Conceição também é 
reverenciada com seu nome na Matriz, a 
primeira paróquia da cidade, no Centro. 
E para celebrar a data haverá o Tríduo da 
Padroeira, dos dias 5 a 7 de dezembro. 
Todas as missas serão às 19h30 na Matriz.

No dia 8 de dezembro (Sábado), Dia 
da Imaculada Conceição, a comunidade 
também celebrará o 33º Aniversário de 
Ordenação Sacerdotal do pároco, Padre 
Pedrinho. Na programação: 9h - Missa 
Solene, às 15h - Santo Terço, às 16h - 
Missa Solene. (Não haverá missas nas 
capelas às 19h).

PAULUS Livraria de Santo André/SP
Rua Campos Sales, 255 — Centro – CEP: 09015-200
Tel.: (11) 4992.0623 – WhatsApp: (11) 98751.2307
stoandre@paulus.com.br

A PAULUS Livraria de Santo André
deseja a você um Feliz Natal!

“Nasceu para nós um menino, um fi lho nos foi dado:
ele se chama Príncipe da Paz” (Is 9,5)

Um dia, Deus se fez carne para libertar a humanidade e nos guiar no caminho da paz.
Seja você também fonte de amor!

Neste Natal, visite a PAULUS Livraria e confi ra os produtos que preparamos
com carinho para você presentear sua família e amigos.

#COMPARTILHEAPAZ

Praça do Carmo é tomada pelos prediletos de Deus: os pobres
Receberam atendimentos médico, odontológico e jurídico, roupas, banho, corte de cabelo e barba, manicure, almoço e café 

Diadema reinaugura capela do Cemitério 
Municipal no dia da Imaculada Conceição

Mauá prepara um dia especial
para a Imaculada Conceição

 Acontece nas Regiões
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A conteceu no período 
de 9 a 11 de novembro 
em Itaici, no Interior 

de São Paulo, o Encontro Estadual 
da Campanha da Fraternidade 2019, 
promovido pela Regional Sul 1 da 
CNBB, com apresentação do texto base 
da Campanha da Fraternidade (CF), 
que tem como tema: “Fraternidade e 
Políticas Públicas”, e o lema: “Serás 
libertado pelo direito e pela justiça. 
(Is.1,27)”. O Encontro contou com 
representantes clérigos e leigos da 
Diocese de Santo André.

A exibição do documentário 
“Coragem! As muitas vidas de Dom 
Paulo Evaristo Arns”, fez todos 
refletirem sobre a necessidade de 
compreender o cenário nacional, à luz 
do Evangelho e da Doutrina Social 
da Igreja, para que juntos busquem-
se possibilidades para a resolução dos 
problemas, participando ativamente 
dos mecanismos de participação 
existentes na sociedade. 

Leia a matéria completa no site da 
Diocese de Santo André.

Depois do lançamento oficial do livro do Padre 
Miguel Lemarchand, FC, agora já pode ser 
adquirido, tanto na Livraria Paulus de Santo 

André como no Centro de  Pastoral que fica no 3º andar 
do edifício da Cúria Diocesana, na Praça do Carmo, 36, 
também em Santo André. O livro foi editado pela Editora 
Coopacesso, e tem o nome de “A fé: descoberta da Origem 
onde repousa nosso ser”. A publicação tem o prefácio de 
autoria do bispo emérito, Dom Nelson Westrupp, scj.

Como o autor explica, o tema da reflexão é que diante 
da forte pressão do pensamento materialista invadindo as 
escolas e a Cultura em geral, o texto apresenta o caminho 
da descoberta de Deus, dentro da própria pessoa.

Nossa Diocese 
participa do Encontro

da Campanha da 
Fraternidade 2019

O Encontro contou com representantes 
clérigos e leigos da Diocese de Santo André

Livro de Padre Miguel já está na Paulus e Centro de Pastoral

Em atividade desde o dia 24 de 
dezembro de 1997, o grupo 
Folia de Reis da Capela 

São Francisco de Assis, comunidade 
pertencente à Paróquia Nossa Senhora do 
Paraíso, na Região Santo André Centro, 
está com tudo pronto para encantar 
mais uma vez com suas apresentações 
de dezembro e janeiro. Quem quiser 
contatar o grupo pode ligar para 4453-
7942 e falar com o Wagner.

Anote as datas e vá prestigiar as 
apresentações da Folia de Reis:

 02/12/18 - Missa às 08h na 
Paróquia São Vicente de Paulo, R. 
Vice-Presidente Francisco Silviano Alves 
Brandão, 88 - Parque São Vicente, Mauá.

 09/12/18 - Missa de Aniversário 

Sacerdotal do Padre Vanderlei 
Ribeiro às 10h30 na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, Praça do Cruzeiro, 
420 - Vila Curuçá, Santo André.

 16/12/18 - Apresentação no evento 
cultural da cidade de Sto. André.

 24/12/18 - Missa às 18h na 
Capela São Francisco de Assis e Santa 
Rita de Cássia, Av. Rangel Pestana, 572 
- Jardim Cristiane, Sto. André.

 05/01/19 - Missa às 16h na 
Paróquia Cristo Operário, R. Carijós, 
1863 - Vila Linda, Santo André.

 06/01/19 - Dia de Santos Reis, 
Missa às 10h30 na Paróquia Nossa 
Senhora do Paraíso, R. Macaúba, 403 
- Paraíso, Santo André.

 06/01/19 - Dia de Santos Reis, 
Missa às 18h30 na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, Praça do Cruzeiro, 
420 - Vila Curuçá, Santo André.

 13/01/19 - Missa às 10h na 
Paróquia Jesus Cristo Bom Pastor, 
Rua José Joaquim Duarte do Páteo, 
222 - Jardim do Lago, na cidade de 
Limeira, interior de São Paulo.

O Movimento em 
Defesa da Vida, da 
Diocese de Santo André, 
promoverá no próximo dia 
16 de dezembro o evento 
“Terceiro Jogo pela Vida”, 

no campo do Clube Santa Maria, na Rua 
Pelegrino Bernardo, 1301, Bairro Olímpico, 
na Região Pastoral São Caetano do Sul. 

Como explica os organizadores, o evento 
tem como objetivo promover partidas de 
futebol em prol da conscientização da 
importância de defender a vida humana, em 
qualquer situação. A união entre o futebol e 
a difusão da defesa da vida construirá uma 
aliança perfeita entre a paixão nacional e um 
trabalho pastoral fundamental para formar 
uma sociedade mais justa. Como gesto 
concreto para ajudar gestantes e famílias, a 
entrada promoverá a arrecadação de fraldas 
e peças de enxoval para bebês.

A programação do evento prevê 
realização de partidas de futebol para 
categorias infantis, juvenis e adultos no 
período das 9h às 16h. 

Durante todo o dia,  acontecerão partidas 
de futebol entre os inscritos, com vários 
jogadores profissionais presentes para jogar 
um pouquinho. Haverá um espaço para 
esclarecimentos e distribuição de material 
informativo a respeito da defesa da vida.

 Igreja e Nova Evangelização

Vem ai o 3º Jogo pela Vida.
Faça a sua inscrição!

Grupo faz a Folia de Reis reviver a cada apresentação
Quem quiser contatar o grupo pode ligar para 4453-7942 e falar com o Wagner.

Coleta Óbolo de São Pedro
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. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 30 de novembro de 2018.

Padre Orlando assume paróquia no Jd. Caçula

Os fiéis da Paróquia São 
Judas Tadeu, no Jardim 
Caçula, em Ribeirão 

Pires acolheram no domingo a noite, 
(02/12), seu novo sacerdote, o Padre 
Orlando de Moura, que foi empossado 
durante a missa presidida por Dom 
Pedro Carlos Cipollini, bispo da 
Diocese de Santo André.

Ao assumir esta paróquia, criada 
no dia 23 de janeiro de 2008, Padre 
Orlando passa a ser responsável também 
pelas comunidades que pertencem a 
esta matriz: Capela Nossa Senhora 
Assunção (Parque Andreense), Capela 
Nossa Senhora Aparecida (Balneário 
Palmira) e Capela Mãe Rainha (Parque 
Andreense).
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Coordenadores diocesanos 
de pastorais e assessores 
se reuniram no dia 24 

de novembro, na Cúria Diocesana, 
em Santo André, para a reunião do 
Conselho Diocesano de Pastoral 
Ampliado (CDPA). O encontro foi 
conduzido pelo Pe. Joel Nery, Vigário 
episcopal para Pastoral, e teve como 
objetivo trabalhar o 8º Plano de 
Pastoral 2018-2022.

Para contribuir com os trabalhos, 
os sacerdotes, Pe. Ryan Holke e Pe. 
Fernando Rocha,  falaram sobre temas 
importantes: “Estado permanente em 
missão” e “Cultura e espiritualidade 
do acolhimento”, respectivamente. 

Trabalho árduo pelo Acolhimento e pela Missão Permanente 
O tema foi trabalhado na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral Ampliado (CDPA)

Após as palestras, o CDPA discutiu os 
itinerários pastorais e como divulgá-
los para todos os grupos na Diocese de 
Santo André.

Pe. Joel avaliou como positivo 
o encontro. “O Conselho teve 

como grande objetivo trabalhar a 
formação da consciência do que é 
prioridade diocesana do 8º Plano. 
Também precisamos estar juntos, nos 
conhecermos, falar a mesma linguagem 
em pastorais e movimentos diocesanos. 
Criar comunhão, estar juntos e viver 
em comunhão”, frisou o Vigário.

A secretária de Pastoral, Mércia 
Aparecida da Silva Ferreira destacou 
que o Conselho pôde avaliar a 
responsabilidade de cada um dentro dos 
oito itinerários. “Foi feita a reflexão 
com as pastorais para organizar este 
trabalho junto aos coordenadores 
regionais para que seja implementado 
ao longo dos cinco anos”, explicou.

Quem participou da reunião 
aprovou o conteúdo. “Parabenizo, 
principalmente os padres (que 
palestraram). Foi uma maneira muito 
boa de trazer mais coisa para nossa 
diocese e orientar melhor para acolher 
nosso irmão”, disse Marluce Soares 
Afonson Noim, da Pastoral do Dízimo. 
“Achei maravilhoso e esclareceu muita 
coisa. Sempre pensando como diocese, 
isso é muito importante”, emendou 
José Carlos de Oliveira, das Equipes de 
Nossa Senhora.

Na reunião, também foi divulgada 
a agenda dos eventos diocesanos do 
próximo ano.  

Texto e foto de Thiago Silva

A noite de sexta-feira (30/11), 
na Igreja Matriz andreense, 
na Vila Assunção, reservou 

mais um momento especial para a Diocese 
de Santo André: a celebração da Festa 
do Padroeiro presidida pelo bispo Dom 
Pedro Carlos Cipollini, que reforçou 
a propagação do santo apóstolo como 
referência de atuação da Igreja nas 105 
paróquias das sete cidades do ABC.

"Somos uma Igreja da acolhida, como 
André soube acolher aqueles gregos que 
iam conhecer Jesus. André, homem de 
acolhida dos estrangeiros. Nós estamos 
aqui nesta igreja confiada ao pastoreio 
dos padres scalabrinianos que tem esse 
carisma de acolher a todos, em especial os 
peregrinos estrangeiros, aqueles que mais 
necessitam desse apoio. André acolhe os 
estrangeiros que querem conhecer Jesus. 
Mas também é o homem da missão, ao 
percorrer Ásia Menor e Grécia, lugares 
desconhecidos para um judeu", sintetiza 
Dom Pedro, ao recordar as prioridades 
eleitas no Sínodo Diocesano, realizado 
em novembro de 2017:

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

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

 Uma igreja em saída em 
estado permanente de Missão, com 
aprofundamento da Iniciação à Vida 

Dom Pedro celebra Padroeiro da Diocese de Santo André
como exemplo para uma Igreja acolhedora e missionária

André é conhecido como o 'pescador de homens

seu filho Jesus Cristo. É colocar Jesus no 
centro da nossa vida. Você vai perceber 
essa fé apostólica quando Jesus se tornar 
centro de sua existência", indica.

Para referendar o patrono, um ofertório 
especial foi preparado com a entrada de 
alimentos como o pão e o peixe - André 
é conhecido como o 'pescador de homens' 
-, que estão simbolizados no brasão da 
Diocese de Santo André.

 
MENSAGEM DE DOM NELSON
O bispo emérito da Diocese de Santo 

André, Dom Nelson Westrupp, que 
retornou à região neste ano e concelebrou 
a solenidade, salientou a importância 
deste momento para a Igreja e fiéis dos 
municípios do ABC.

"É sempre muito gratificante a gente 
participar de qualquer celebração quando 
se trata de homenagear a diocese, mais 
ainda no dia do seu padroeiro Santo André. 

Cristã e inclusão, com abertura, para 
todos, por meio de comunidades 
humanizadas e humanizadoras.

Dom Pedro ainda clamou para que os 
fiéis se espelhem na atuação dos discípulos, 
como meio de entender o significado da 
fé e da missão apostólica neste mundo. 
"Celebrar a Festa dos Santos Apóstolos 
é celebrar o mistério. A fé católica é 
essencial. Crer na existência de Deus e no 

E nada melhor do que fazer essa celebração 
através da Eucaristia e Ação de Graças 
por todos os benefícios que a diocese vai 
recebendo por intercessão desse grande 
apóstolo Santo André", relata.

 
CAPELA DO SANTÍSSIMO 

No encerramento da celebração, 
Dom Pedro promoveu a inauguração da 
Capela do Santíssimo da Matriz de Santo 
André. Localizada ao lado esquerdo do 
altar, o espaço propiciará uma relação 
mais profunda com Cristo.

 
DECRETO 

No ano passado, Dom Pedro anunciou 
o decreto que designa o Edifício Sede 
da Cúria Diocesana - que completa em 
2018, seis anos de sua inauguração, no 
Centro andreense  como 'Santo André 
Apóstolo', uma homenagem ao padroeiro 
da cidade e da diocese. 

 Reportagem: Fábio Sales
Fotos: Eleine Venciguerra e

Fernanda Minichello
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS
Levamos ao conhecimento de todos, que Dom Pedro 
Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, 
assinou os seguintes documentos:
- Pe. Frei João Aroldo Campanha - Administrador 
Paroquial “pro tempore” - Paróquia Nossa Senhora 
das Graças, na Vila Humaitá em Santo André.
- Pe. Fernando Rocha Sapaterro – Coordenador 
de Estudos da Casa de Formação Filosófica - 

Aceitação de Renúncia.
- Pe. Orlando de Moura – Administrador Paroquial 
da Paróquia São Judas Tadeu em Ribeirão Pires.
- Pe. Jefferson Pimenta de Paula – Vigário 
Paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
em Santo André.
- Pe. Jurandir Riberiro – Vigário Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção em SBC.

AGENDA DIOCESANA
01/12 - Sábado - 8h - Assembleia Diocesana da 
Catequese - Basílica Menor Nossa Senhora da 
Boa Viagem - Centro de São Bernardo do Campo.
02/12 - Domingo - 19h - Missa de Posse do Pe. Orlando 
- Paróquia São Judas - Jardim Caçula - Ribeirão Pires.
04/12 - Terça - 20h - Missa de Envio do ECC - 
Paróquia Matriz de Santo André.
21/12 - Sexta - 19h30 - Jubileu de Ouro - Paróquia 
Santa Rita - Pinheirinho - S. André.
23/12 - domingo - 15h - Missa de Natal na sede 
Casa Padre Pio - São Bernardo.

06/01 - Domingo - 10h30 - Missa de Envio dos  
Peregrinos JMJ Panamá 2019 - Paróquia Nossa 
Senhora da Boa Viagem - Basílica Menor, R. 
Padre Lustosa, 292 - Centro, S.B.C.
27/01 - Domingo - 13h - Conexão JMJ Panamá - 
Catedral N.S. do Carmo - Santo André
27/01 - Domingo - 15h - Missa de Posse de Padre 
Marcelo Moura - Paróquia Santa Luzia e Santo 
Expedito - São Bernardo do Campo.
02/02 - Sábado - 16h - Missa do Dia da Vida 
Consagrada - Catedral N. S. Carmo - S.A.

No dia 8 de dezembro, a 
Solenidade da Imaculada 
Conceição será celebrada em 

toda a Igreja. Na Milícia da Imaculada, 
haverá uma preparação para a festa com 
a novena preparatória de 29 de novembro 
a 7 de dezembro com a Missa à meia-
noite, transmitida pela Rádio Imaculada 
Conceição e pela internet.

No dia 8, haverá a Missa às 8h 
da manhã, no Santuário Imaculada 
Conceição e São Maximiliano 
Maria Kolbe, na sede da Milícia da 
Imaculada. Após a celebração, além 
do Santuário,  os visitantes poderão 
percorrer o caminho do Rosário 
e conhecer os estúdios da Rádio 

Imaculada Conceição.
Também haverá Missa às 15h e 

às 18h30, seguida por uma procissão 
luminosa. 

Para chegar à Milícia da Imaculada, 
no Riacho Grande, em São Bernardo 
do Campo - SP, basta utilizar o acesso 
do quilômetro 29 da Rodovia Anchieta 
e seguir as placas marrons de indicação 
turística pelo caminho. A linha de 
ônibus municipal que atende à região 
é a 30-Balsa e passa pelo centro de 
São Bernardo do Campo, na Avenida 
Faria Lima. Grupos de peregrinação, 
caravanas e romeiros são bem-vindos 
e podem ter mais informações no 
telefone (11) 4397-6500.

No dia 14 de novembro, a programação da 
Rádio Imaculada Conceição 1490 AM foi 
toda especial para agradecer a todos os 

mílites que, há 31 anos, exercem sua missão na Milícia 
da Imaculada. Neste contexto, a iniciativa Diga Sim à 
Evangelização convidava nossos colaboradores para 
levar Jesus a todos. Mais de 700 pessoas realizaram 
o cadastro neste dia, também nas outras sedes filiais, 
para receberem mensalmente a revista O Mílite e O 
Pequeno Mílite, a carta do frei Sebastião e um boleto 
para doação de valor espontâneo.

Nos estúdios da emissora, cantores e convidados 
dirigiram sua mensagem de incentivo aos mílites, 
aos colaboradores, e animaram a programação. Teve destaque a participação de 
bispos de diversas partes do Brasil e sacerdotes amigos, entre eles, Padre Zezinho e 
Padre Antônio Maria.

Passaram pelos estúdios a banda Five Dons, Banda Ictus e o cantor Julio Cesar,  
Grupo Ir ao Povo e Soul de Maria, e dos cantores Allyson Castro e José Wilton.

Diga sim à evangelização
31 anos da Milícia da Imaculada foram celebrados com muita festa

Festa da Imaculada Conceição
Participe da celebração da festa mariana

Medalha Milagrosa: 
um sinal de Maria

São Maximiliano quis a Medalha Milagrosa 
como sinal exterior de tudo aquilo que 
consagramos à Imaculada. Um simples, mas 

eficaz instrumento para conhecer e amar Maria e confiar em sua intercessão 
materna. Frei Kolbe escolheu a pequena Medalha Milagrosa como grande sinal 
para a Milícia da Imaculada. Assim lemos no primeiro estatuto entre as condições 
de pertença à MI: “usar a medalha milagrosa” e, depois, uma indicação: “que o 
meio especial seja a difusão da Medalha Milagrosa”.

São Maximiliano encorajava todos a uma larga e prudente distribuição das 
medalhas: “Distribuir a sua medalha em toda parte é possível, também às crianças, 
para que a tenham sempre no pescoço, aos idosos e, sobretudo, aos jovens, para que 
sob sua proteção tenham forças suficientes para rechaçar as inúmeras tentações e 
insídias que os ameaçam nestes nossos tempos” (Escrito 1122).

A Milícia da Imaculada lançou o livrinho com a história da aparição e a 
novena da Medalha Milagrosa. Também a agenda do próximo ano tem reflexões 
sobre a medalha e Nossa Senhora das Graças na capa. Quem adquirir um destes 
produtos, recebe como presente,  cinco Medalhas Milagrosas. Peça a sua para a 
Milícia da Imaculada pelo telefone: 4397-6500 ou pelo WhatsApp 97082-8883.


