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O mês de fevereiro está marcado por 
diversas posses sacerdotais. Nesse ato 
das transferências, podemos enxergar as 
duas vertentes propostas pelo 8o Plano 
Diocesano de Pastoral: Acolhimento e 
Missão. Veja mais na página 5.

Acolhimento e Missão estão
no ato das transferências

Nossos jovens na Jornada 
Mundial da Juventude

O maior encontro da juventude católica 
do mundo aconteceu entre os dias 22 
e 27 de janeiro, na Cidade do Panamá, 
com a presença do Papa Francisco. Este 
evento contou com a participação de 60 
jovens de nossa diocese. Página 4.

Os cristãos católicos se preparam para
viver dois importantes momentos de fé:

Quaresma e Campanha da Fraternidade 2019. 
Página 3
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Na homilia celebrada na 
Casa Santa Marta, em 1 de 
fevereiro, o Papa Francisco 

partiu da primeira Leitura (Hb 10,32-
39) para refletir sobre o sentido da 
perseverança no caminho da vida. O autor 
da Carta aos Hebreus “fala aos cristãos 
que estão atravessando um momento 
difícil”, um momento de perseguição, 
assim como cada indivíduo atravessa fases 
de abatimento, “quando não sente nada” 
e há uma espécie de “distanciamento na 
nossa alma”. Momentos de desolação 
vividos pelo próprio Jesus.  

A vida cristã não é um carnaval, 
não é festa e alegria contínua; a vida 
cristã tem momentos belíssimos e 
momentos ruins, momentos de torpor, 
de distanciamento, como disse, onde 
nada tem sentido, o momento da 

desolação. E neste momento, seja 
pelas perseguições internas, seja pelo 
estado interior da alma, o autor da 
Carta aos Hebreus diz: “Precisais de 
perseverança”. Sim. Mas perseverança 
para quê? “Para cumprir a vontade de 
Deus e alcançar o que ele prometeu”. 
Perseverança para chegar à promessa.  

O Papa destacou dois elementos, uma 
espécie de “receita” contra a desolação: 
memória e esperança. Como o apóstolo, 
afirma que é preciso antes de tudo evocar 
na memória os momentos belos: “os 
dias felizes do encontro com o Senhor”, 
“o tempo do amor”. E, em segundo 
lugar, ter esperança em relação àquilo 
que nos foi prometido. A vida é feita 
desta lembrança, reconheceu o Pontífice, 
momentos belos e outros ruins, o 
importante é não “deixar-se abater”, não 

“retroceder” nas fases de dificuldade.  
Fazer resistência nos momentos 

ruins, mas uma resistência da memória 
e da esperança, uma resistência com o 
coração: o coração, quando pensa nos 
momentos belos, respira, quando olha 
para a esperança, pode respirar também. 
É isto que devemos fazer nos 
momentos de desolação 
para encontrar a 
primeira consolação e a 
consolação prometida 
pelo Senhor.  

Tudo é possível

Papa Francisco: ser perseverante no momento da desolação

Lemos no Evangelho de 
São Lucas que o anjo 
disse a Maria: “Para Deus 

nada é impossível” (Lc 1,37). E, em 
Marcos 9,23, Jesus disse: “tudo é 
possível ao que crê”. Nessas duas 
frases, percebemos que Deus ama 
o ser humano e comunica a ele Seu 
poder, isso acontece através da fé. 
Quantas vezes Jesus disse “tua fé te 
salvou?” Realmente, a fé é a força do 
cristão para responder aos desafios e 
perseverar no esforço de vencer o mal 
fazendo o bem.

O papa Francisco nos alerta que: 
“O processo de secularização tende a 
reduzir a fé e a Igreja ao âmbito privado 
e íntimo. Além disso, com a negação 
de toda transcendência, produziu-
se uma crescente deformação ética, 
um enfraquecimento do sentido do 
pecado pessoal e social e um aumento 
progressivo do relativismo” (EG 64).

Ao iniciarmos este ano, gostaria de 
fazer um apelo para que permaneçamos 
firmes na fé, que sempre vem unida 
à esperança e à caridade. Como é 
possível viver a fé em meio a tantos 
desafios? Muitos desanimam e, 
conforme escreveu o papa Francisco, 
é fácil cair no relativismo e mais ainda 
no conformismo. Para que tenhamos 
fé e a vivamos, é preciso, como disse 
Jesus, ser como crianças (cf. Mt 18,3).

Certa lenda conta que duas crianças 
estavam patinando em cima de um lago 
congelado. Brincavam sem preocupação 
quando de repente uma delas afundou 
e ficou por debaixo do gelo, afogando-
se. A outra criança, vendo que seu 
amiguinho se afogava debaixo do gelo, 
pegou uma pedra e começou a golpear o 
gelo com força, conseguindo quebrá-lo e 
salvar seu amigo.

O que falou mais alto foi a amizade 
e o amor que sentiam um pelo outro. 
Quando algumas pessoas chegaram para 
socorrer e viram o que havia acontecido, 
perguntaram ao menino: “Como você 
fez isso sozinho, com essas mãos tão 
pequenas?” Nesse instante apareceu 
um ancião e disse: “Eu sei como ele 
conseguiu”. Todos perguntaram: 
“Como?” O ancião respondeu: “Não 
havia ninguém ao seu redor para lhe 
dizer que não poderia fazer, que não 
conseguiria, que seria impossível”.

Somos capazes de superar nossos 
limites se temos uma boa motivação 
movida pela fé. Que assim, cheios de 
fé, possamos iniciar este ano levando 
avante nossos trabalhos pastorais, nossa 
vida de cada dia, em cada circunstância 
que ela se dá. Repleta de pequenas e 
grandes alegrias, de pequenas e grandes 
frustrações que, pela fé, se transformam 
em trampolim que nos projetam para a 
frente.

Neste mês de fevereiro 
celebraremos, dia 2, o Dia da Vida 
Consagrada. Dia 12, a Aula Inaugural 
da Escola de Teologia. Dia 14, a 
Reunião Geral do Clero e dia 15 a 
Reunião da Coordenação Diocesana 
de Pastoral. E no dia 23, o Encontro 
Ampliado da Coordenação de Pastoral 
do SP2. E peço que rezem por mim 
que, no dia 25, completarei 41 anos de 
ordenação sacerdotal.

Meu abraço a todos e, sobretudo, 
minha bênção de Pai e Pastor no 
carinho de Cristo Jesus.

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Somos capazes de superar nossos limites, se temos uma boa motivação movida pela fé

A vida cristã não é um carnaval, não é festa e alegria contínua

A voz do Pastor

Simpósio sobre 
diálogo católico-

pentecostal

A Comissão Episcopal Pastoral 
para o Ecumenismo e o 
Diálogo Inter-Religioso da 

Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) promoveu, na cidade de 
Sorocaba, de 1 a 3 de fevereiro, o Simpósio 
Ecumênico com o tema: “O Espírito e a 
Igreja: perspectivas do diálogo católico-
pentecostal”, com objetivo de refletir 
a dimensão ecumênica do diálogo que 
é um dos maiores desafios dentro das 
Igrejas institucionais na atualidade, não 
somente a católica e as pentecostais.

Para o bispo de Barra do Piraí - Volta 
Redonda (RJ) - e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para o Ecumenismo da 
CNBB, Dom Francisco Biasi: “O mundo 
pentecostal está em plena expansão e 
as pessoas que aderem, todas elas, são 
batizadas e, portanto, são nossos irmãos 
e irmãs. A Igreja deve estar muito atenta 
a este fenômeno e gostaríamos realmente 
de aprofundar muito mais qual é a atitude 
que nós devemos assumir”.

Os conferencistas foram: padre 
Marcial Maçaneiro, da PUC/PR,  
membro da Comissão Internacional para 
o Diálogo Católico-Pentecostal e o pastor 
José Carlos Marion, de Jundiaí, membro 
da direção do EnCristus e do presidente 
da Comissão para o Ecumenismo e 
diálogo Inter-Religioso da CNBB.

O presidente da Comissão para o 
Ecumenismo da CNBB aprofundou a 
atitude do papa Francisco em relação 
às religiões neopentecostais. “Este 
simpósio teve como objetivo superar 
dificuldades que se encontram no 
diálogo, o preconceito sobretudo”.
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Buscando estimular a 
participação em Políticas 
Públicas à luz da Palavra de 

Deus e da Doutrina Social da Igreja para 
fortalecer a cidadania e o bem comum, 
sinais de fraternidade, a Campanha da 
Fraternidade 2019 terá início em todo 
o país no dia 6 de março. Com o tema 
“Fraternidade e Políticas Públicas” e o 
lema “Serás libertado pelo direito e pela 
Justiça”, a CF busca conhecer como 
são formuladas e aplicadas as Políticas 
Públicas estabelecidas pelo Estado 
brasileiro.

A Comissão Nacional da CF 
preparou o texto-base, que contou 
com a participação e contribuição de 
vários especialistas e pesquisadores, 
bem como com a consulta a lideranças 
de movimentos e entidades sociais. 
Dividido no método ver, julgar e agir, o 
subsídio aponta uma série de iniciativas 
que ajudarão a colocar em prática as 
propostas incentivadas pela Campanha.

Como exemplo dessas ações, o texto-
base, além de contextualizar o que é o 

Materiais da CF 2019 incentivam participação 
cidadã na construção de Políticas Públicas

Não é somente ação do governo, mas a relação entre instituição e população

mais elementares para que cada pessoa 
tenha condições de viver com dignidade, 
o autor do cartaz da CF 2019, padre 
Erivaldo Dantas, buscou ressaltar na 
arte, através de silhuetas, a presença de 
algumas categorias sociais que considera 
importantes para a reflexão da Igreja e 
da sociedade.

A escolha da obra vencedora foi 
feita pelo Conselho Episcopal Pastoral 
(Consep) da CNBB e devia obedecer a 
especificações estipuladas no edital do 
concurso, entre as quais evidenciar o tema 
da CF 2019: “Fraternidade e Políticas 
Públicas” e o lema “Serás libertado pelo 
direito e pela justiça (Is 1,27)”.

“Desejo que a proposta para o Cartaz 
da CF possa representar o anseio da Igreja 
no Brasil de ajudar a sociedade a refletir 
e reconhecer seus direitos, através das 
Políticas Públicas, ou, quem sabe, entender 
e discutir a necessidade da elaboração 
de novas políticas em consonância com 
as necessidades humanas da sociedade 
atual”, finaliza o padre.

Referência: Site da CNBB

afirma o secretário-geral da CNBB, dom 
Leonardo Steiner.

Ainda segundo dom Leonardo, 
devem ser utilizados princípios, critérios 
e procedimentos que podem resultar 
em ações, projetos ou programas que 
garantam aos povos os direitos e deveres 
previstos na Constituição Federal e em 
outras leis. 

Subsídios
A Comissão Teológica da Diocese 

de Santo André preparou um subsídio 
especial para nossa Diocese, em 
comunhão com a CF 2019 da CNBB.

O livreto da Campanha da 
Fraternidade 2019, conta com quatro 
encontros formativos, cantos para  
procissões, além da Via Sacra.

Adquira o seu, em sua paróquia!

Cartaz CF 2019
Levando em consideração que as 

Políticas Públicas dizem respeito a toda 
a sociedade, em suas várias dimensões, e 
que visam assegurar os direitos humanos 

A diocese nos 
convida a vivenciar 

e aprofundar a 
Campanha da 
Fraternidade

Queridos irmãos, convidamos 
todos os diocesanos a 
participarem das ações   

                        relacionadas à concretização 
da Campanha da Fraternidade deste ano.

No dia 11/02, às 19h30, no auditório 
Dom Jorge Marcos de Oliveira, no 
edifício Santo André Apóstolo (Cúria), 
o Pe. Frei Geraldo dos Santos, assessor 
da Campanha da Fraternidade na 
diocese, vai fazer a apresentação do 
tema e da Campanha deste ano.

No dia 06/03, também às 19h30, 
acontecerá a abertura da Campanha 
da Fraternidade, em missa presidida 
por Dom Pedro Carlos Cipollini, na 
Catedral do Carmo.

EDITAL
N°13.01/19 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo 
André, no uso de suas atribuições, convoca Edson Satoru Miura, nascido 
em São Paulo/SP, em 16 de dezembro de 1965, filho de Akira Miura e 
Rosa Sayoko Miura, de endereço incerto. Se alguém conhecê-lo, queira 
nos fornecer o endereço ou então avisá-lo que está sendo intimado. Tel 
(11) 4469-2077

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

EDITAL
N°10.85/18 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo 
André, no uso de suas atribuições, convoca Miriam Pinto, nascido em 
Santo André/SP, em 02 de fevereiro de 1972, filha de Antônio Pinto e 
Ivone Berloffa Pinto, de endereço incerto. Se alguém conhecê-la, queira 
nos fornecer o endereço ou então avisá-la que está sendo intimada. Tel 
(11) 4469-2077

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

poder público, os tipos de poder e os 
condicionantes nas políticas públicas, 
fala sobre o papel dos atores sociais nas 
decisões públicas. A participação da 
sociedade no controle social das Políticas 
Públicas é outro tema de destaque no 
texto-base. “(...) não é somente a ação 
do governo, mas também a relação entre 
as instituições e os diversos atores, sejam 
individuais ou coletivos, envolvidos na 
solução de determinados problemas”, 

DIA 11/02 ÀS 19H30
NO AUDITÓRIO DA CÚRIA DIOCESANA

Coleta de óleo 
vegetal usado

A Diocese mantém o 
recolhimento de óleo 
vegetal usado, e você 

pode ajudar! Basta reservar em 
um recipiente o óleo utilizado em 
sua residência e levar até uma das 
paróquias onde há coleta. Para mais 
informações, entre em contato com o 
Diácono Vicente, responsável por esta 
ação (96608-4767). 

O  valor arrecadado com o 
material recolhido será doado para 
o Lar Menino Jesus. 

  Igreja e Ação Social
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Na manhã do dia 06/01 a 
delegação de 60 jovens da 
Diocese de Santo André que 

participaram da JMJ 2019, no Panamá, 
receberam as bênçãos durante a Missa de 
Envio realizada na Basílica Menor Nossa 
Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo.

O maior encontro da juventude 
católica do mundo aconteceu entre os dias 
22 e 27 de janeiro, na cidade do Panamá, 
capital panamenha, com a presença do 
Papa Francisco. Na ocasião, o assessor 
diocesano do Setor Juventude, padre 
José Aparecido de Souza, que presidiu a 
celebração, disse: "A Jornada Mundial 
da Juventude acolhe a todos os jovens 
do mundo inteiro. Nesse momento de nos 
colocarmos diante de Deus, em oração, 

cada um dos jovens da Diocese de Santo 
André tem a missão de ser esse acolhedor, 
de ser esse jovem fraterno no mundo".

A missa ainda teve um momento 
especial do Dia dos Santos Reis, com 
a entrada de fiéis representando os três 
Reis Magos durante o ofertório e, na 
figura deles, todos os povos, nações, 
raças e línguas numa mensagem de 
esperança, amor e justiça.

A escolha do local da celebração 
também foi simbólica: construído há 206 
anos, o templo católico é administrado 
pela Congregação dos Missionários de 
São Carlos, também conhecidos como 
carlistas e scalabrinianos. Foi fundado no 
século XIX pelo padroeiro dos migrantes, 
o beato italiano João Batista Scalabrini.

Lisboa foi oficializada pelo Papa 
Francisco no domingo (27/01), 
como sede da próxima jornada 

durante o encerramento do evento que 
reuniu mais de 200 mil jovens de 155 
países na Cidade do Panamá; no mesmo 
dia, a Diocese de Santo André promoveu 
a Conexão JMJ na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo.

Para comemorar o sucesso do evento 
e demonstrar sintonia com a delegação 
diocesana que seguiu no Panamá até 
o dia 31 de janeiro, o Setor Juventude 
promoveu um grande encontro 
simultaneamente ao término da Jornada 
Mundial da Juventude durante a tarde de 
domingo (27/01), na Catedral.

A programação teve início com a 

apresentação do Ministério de Música 
Querigma, da Paróquia São João Batista 
de Mauá, que animou e emocionou o 
público presente com fortes canções e 
momentos de louvor.

Em seguida, Mateus Pereira Silva, que 
coordena o Setor Juventude na Região 
Episcopal Ipiranga da Arquidiocese de 
São Paulo, apresentou palestra sintonizada 
com o texto-base da XV Assembleia 
Geral do Sínodo dos Bispos, ocorrido em 
outubro de 2018, bem como os anseios e 
orientações do Papa Francisco para uma 
juventude mais ativa no mundo.

Celebração presidida pelo coordenador 
do Setor Juventude Diocesano, padre José 
Aparecido, encerrou o encontro, que ainda 
contou com a visita do bispo diocesano, 

Missa de Envio abençoa 60 jovens para a JMJ no Panamá
Delegação diocesana foi enviada para a Jornada Mundial da Juventude pelo assessor de Setor de Juventude, Padre José Aparecido

Conexão JMJ-Panamá anima jovens diocesanos
Portugal será sede da Jornada Mundial em 2022

Dom Pedro Carlos Cipollini, numa breve 
mensagem aos jovens, no final da missa, 
e a divulgação sobre a escolha de Portugal 
como sede da próxima Jornada Mundial 
da Juventude, em 2022.

Paróquia São João 
Batista celebra

60 anos

No dia 26 de janeiro de 1959 
era fundada, na Diocese de 
Santo André, a Paróquia 

São João Batista, localizada na Rua 
Piauí, 774, no Bairro Santa Paula, na 
Região Pastoral São Caetano do Sul. 
Para celebrar a data do jubileu dos 60 
anos, esta comunidade preparou uma 
bonita festa religiosa e social, já que um 
almoço confraternizou os paroquianos 
no domingo, 27 de janeiro.

A produção de um livro contando 
a caminhada de fé fez parte desta 
programação festiva. Abrindo a 
obra podemos ler: “Deus nos dá 
a oportunidade de vivermos e 
escrevermos nossa história e assim 
fizemos: a história dos 60 anos da 
nossa Paróquia São João Batista. 
Uma história escrita por muitas 
pessoas, cada uma com seu carisma, 
mas todos unidos no mesmo amor: 
a Deus e à comunidade, tendo como 
patrono nosso querido São João 
Batista, aquele que anunciou e 
preparou o caminho do Senhor e tudo 
sob o olhar atento do nosso pároco, 
Padre Antonio Becker Ferreira”.

O bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini ali esteve para 
parabenizar a comunidade pela bela 
obra evangelizadora que souberam 
construir, e que tanto tem ajudado a 
população de São Caetano.

Elaine Venciguerra

Na tarde do domingo, 27 de janeiro, o bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini presidiu a missa e o rito de posse de 
Padre Marcelo Aparecido de Moura como Administrador 

Paroquial da Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito, no Jardim 
Atlântico, na Região Pastoral São Bernardo do Campo Centro.

Este é o segundo padre que veio da Paróquia Santa Luzia e São João 
Paulo II, da cidade de Vargem Grande do Sul, pertencente à Diocese de 
São João da Boa Vista. Há dois anos já tinha se transferido para nossa 
diocese o Padre Osvaldo. Como Dom Pedro explicou, trata-se se uma 
parceria entre as dioceses, já que temos 105 paróquias e mais de 250 
capelas, e o número de padres acaba não contemplando a necessidade. 
“Faço meu agradecimento a Dom Antonio Vilar, bispo da Diocese de 
São João da Boa Vista, que de boa vontade tem nos proporcionado esta 
alegria de enviar padres para a nossa messe”, Dom Pedro fez questão 
de apresentar a mãe de Padre Marcelo Moura, dona Cecília.

O novo administrador paroquial fez sua renovação das ordens 
sacerdotais e recebeu os instrumentos para bem servir sua missão 
na nova paróquia. Em sua fala, Padre Marcelo assim se expressou: 
“Agradeço a acolhida desta comunidade, o Diácono Jorge que vai 
continuar nos ajudando nesta missão, ao Padre Gonise que administrou 
esta paróquia aguardando nossa chegada, a Dom Pedro pelo voto de 
confiança. Que Deus abençoe a todos. Este é o Ano da Graça, estejam 
cientes que contruiremos juntos a Igreja que está dentro de cada um 
de nós. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos revele o caminho 
que Deus quer que trabalhemos nesta paróquia. Vamos juntos ouvir e 
discernir os sinais de Deus”.

Vindo da Diocese de São João da Boa Vista, sacerdote é acolhido em sua nova paróquia
Santa Luzia abençoa a missão de Padre Marcelo Moura

Haroldo Ribeiro

Comunidade comemorou seu Jubileu
de Diamante no último dia 26/01
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ADQUIRA NA 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 @editorapaulus

2019

CONHEÇA NOSSAS COLEÇÕES E ESCOLHA OS MELHORES 
MANUAIS DE CATEQUESE PARA A SUA PARÓQUIA! 

A sua comunidade merece o melhor conteúdo para os encontros 
de preparação ao Batismo, Eucaristia e Crisma. Por isso, a 
PAULUS oferece diversos manuais para auxiliar na formação de 
cristãos comprometidos com a missão da Igreja. 

você só encontra na PAULUS Livraria.

As melhores coleções para

Iniciação à Vida Cristã

A Diocese de Santo André 
informa a todos os diocesanos 
que a cerimônia religiosa de 

Ordenação Presbiteral dos Diáconos 
Transitórios Clayton Ramos Costa e 
Guilherme Franco Octaviano, será 
presidida pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, às 9h do dia 16 
de fevereiro, na Paróquia Santo Antonio, 
no Largo São Francisco, 113, na Vila 
Alpina, em Santo André. Todos são 
convidados a participar deste importante 
momento.

O mês de fevereiro está 
marcado por diversas posses 
sacerdotais. Nesse ato das 

transferências podemos enxergar as 
duas vertentes propostas pelo 8º Plano 
Diocesano de Pastoral, cujo resultado 
é vivenciado na diocese. De um lado 
os sacerdotes que, saindo, partem em 
uma ação missionária e do outro, os 
paroquianos que praticam o acolhimento.

Sabemos que o momento da partida de 
um sacerdote que ficou por anos e anos 
à frente da paróquia pode, a princípio, 
despertar um sentimento de perda, mas 
nós, cristãos católicos, somos capazes 
de compreender que na realidade é Deus 

indicando o caminho a ser percorrido 
em missão. O padre é um missionário 
por natureza. Não nasceu para fincar 
raízes, mas sim para levar a mensagem 
do Evangelho para novas localidades.

Assim como Jesus Cristo pediu para os 
discípulos seguirem para regiões distantes, 
também o bispo, em nome de Deus, envia 
os sacerdotes para viverem nova realidade 
em outros locais, sempre tendo em mente 
que o trabalho da evangelização deve estar 
sempre em primeiro lugar.

O Plano Pastoral aponta essa 
necessidade para a Igreja atual. O 
próprio Papa Francisco nos pede que 
façamos o exercício de uma Igreja viva, 

em movimento, em saída. Ou seja, que 
não fique presa em quatro paredes.

A outra vertente que o 8º Plano 
nos pede é que sejamos uma Igreja 
acolhedora. Assim, nós que somos 
esta Igreja viva de Deus, devemos agir 
sempre de forma a acolher o próximo, 
abrir nosso coração para quem chega.

Fica, portanto, muito clara a 
importância da comunidade ser alegre no 
envio e acolhedora com o sacerdote que 
chega. Ele vem em nome de Deus para 
servir na messe do Senhor, vem como um 
missionário que traz a mensagem divina. 
Saibamos ser cristãos missionários. 
Saibamos ser cristãos acolhedores.

08/02 - 19h30 - Sexta - Padre 
Alessandre Marcos Benedito, 
crs. - Pároco - Comunidade São 
Jerônimo Emiliani - Paróquia Mãe 
de Deus e dos Órfãos, Santo André

09/02 - 16h - Sábado - Padre 
Dayvid da Silva - Pároco - 
Paróquia Matriz Imaculada 
Conceição, Diadema

10/02 - 10h - Domingo - Padre 
José Pedro Teixeira de Jesus 
- Pároco - Paróquia São Bento, 
São Caetano do Sul

10/02 - 18h - Domingo - Padre 
Roberto Alves Marangon - 
Pároco - Paróquia Senhor Bom 
Jesus, Diadema

15/02 - 19h - Sexta - Padre 
Clemilson Pereira Teodoro - 
Administrador Paroquial - 
Paróquia Santa Luzia, Ribeirão 
Pires

16/02 - 16h - Sábado - Padre 
Paulo Afonso da Silva - 
Pároco - Paróquia São João 
Batista, Rudge Ramos, SBC

17/02 - 08h - Domingo - 
Padre Everton Gonçalves 
Costa - Pároco - Paróquia 
Sagrada Família, São Bernardo 
do Campo

17/02 - 18h - Domingo - Padre 
Marcos Vinicius Wanderlei 
da Silva - Administrador 
Paroquial - Paróquia São 
Geraldo Magella, Santo André

Dois novos 
padres para 
a messe da 

Diocese

Guilherme Franco Octaviano e Clayton Ramos Costa

Ordenação será no dia 16 de fevereiro 

Acolhimento e Missão estão no ato das transferências
Padres levam a mensagem do Evangelho em novas localidades

Veja as datas das posses sacerdotais
Participe deste momento importante na vida de nossos sacerdotes e comunidades

"O vento sopra onde quer e ouves o seu 
ruído, mas não sabes de onde vem, nem 
para onde vai. Assim acontece com todo 
aquele que nasceu do Espírito". (Jo 3,8)
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Padre Sérgio contempla
o rosto do Pai Celestial

A Diocese de Santo André, reconfortada 
com a certeza de que participamos da 
salvação eterna, comunicou o falecimento 

de Padre Sérgio Cordeiro Nunes, OMI, ocorrido no 
dia 3 de janeiro. Este sacerdote servia como Vigário 
Paroquial da Paróquia São Luiz Gonzaga, no Jardim 
Paranavaí, na Região Pastoral Mauá, desde 25 de 
março de 2015. Ele nasceu em 22 de setembro de 
1965, e foi ordenado sacerdote em 19 de setembro 
de 2005, como Religioso presbítero da Congregação 
Religiosa Missionários Oblatos de Maria Imaculada.

Sacerdote que sempre amou e se dedicou ao serviço 
da Igreja – e um amor especial ao movimento do 
E.C.C. (Encontro de Casais com Cristo) –, colaborou 
bastante na Matriz de Mauá, a Imaculada Conceição, 
por solicitação do Padre Claudio Tafarelo, onde 
também fez grande quantidade de amizades.

Diácono Sebastião Benício
se junta ao Pai

No dia 27 de janeiro, a Diocese 
de Santo André, informou 
o falecimento do Diácono  

Sebastião Benício de Souza, emérito desde 
o ano de 2016 e sua última paróquia de 
atuação foi a São Pedro Apóstolo, em São 
Bernardo. Ele nasceu em 9 de fevereiro de 
1938 e foi ordenado Diácono Permanente 
em 16 de março de 2005, por nosso bispo 
emérito Dom Nelson Westrupp, scj.

Diácono Sebastião atuou em diversas 
paróquias da Diocese e em muitos 
movimentos. Foi diretor espiritual do 
Apostolado da Oração, coordenador dos 
Vicentinos, da Catequese de adultos e do 
grupo de apoio às famílias de dependentes 
químicos e de álcool.

Regiões Pastorais têm novos coordenadores
Em 20 de dezembro de 2018, nosso bispo Dom Pedro Carlos Cipollini nomeou os novos coordenadores das dez 
Regiões Pastorais pelo período de três anos; essa função é sinal de unidade diocesana. Conheça cada um deles:

Padre Fernando
Rocha Sapaterro

Região Pastoral Santo André 
Centro

Padre Nelson
Rosselli Filho

Região Pastoral Santo André 
Leste

Padre Renato da
Silva Fernandez

Região Pastoral Santo André 
Utinga

Padre José Alexandre
Mosqueli de Almeida, MIPK

Região Pastoral São Bernardo
Centro

Padre Antônio Guimarães
do Couto Filho

Região Pastoral São Bernardo
Rudge Ramos

Padre Luis Carlos
Francisco

Região Pastoral
São Caetano do Sul

Padre Claudio
Tafarelo

Região Pastoral
Mauá

Padre Rogério
Duarte Irmão 

Região Pastoral Ribeirão Pires/
Rio Grande da Serra

Padre George Fernandes
Jesuraj, SVD

Região Pastoral
Diadema

Padre Gonise Portugal
da Rocha

Região Pastoral São Bernardo 
Anchieta
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Após quatro décadas de 
serviços prestados à Diocese 
de Santo André, na luta pela 

democracia e por uma sociedade mais 
igualitária, padre Michel Lemarchand, 
78 anos, retornou para a França, sua terra 

Jesus como fonte 
de inspiração para 

os educadores

Com a presença de 
educadores de todo o 
Grande ABC, a Pastoral da 

Educação da Diocese de Santo André 
realizou na manhã da terça-feira 
(22/01), o Encontro de Formação 
e Espiritualidade no auditório do 
Externato Santo Antônio, no Bairro 
Santa Paula, em São Caetano do Sul.

Com o tema: "Educar como 
Jesus educou", os palestrantes César 
Fialho e Wagner Cipriano abordaram 
assuntos como "A Pedagogia de 
Jesus renovando atitudes e metas" e o 
"Protagonismo Docente e a abertura 
de novos horizontes pedagógicos".

"A ideia deste encontro é tocar 
o coração dos educadores e das 
educadoras, contribuindo na 
transformação do ser humano", 
comenta o coordenador da Pastoral 
Diocesana da Educação, Renan 
Evangelista Silva.

Após 40 anos de missão pela 
justiça social, Padre Miguel 

Lemarchand retorna para a França
Membro da Congregação dos Filhos da Caridade embarca levando saudades

natal, no dia 5 de fevereiro.
Estava na Paróquia Nossa Senhora 

do Rosário, na Vila Luzita, mas teve 
passagem marcante pela Igreja São 
Geraldo Magella, na Vila Guaraciaba, 
ambas na cidade andreense. O sacerdote 
tem forte ligação com a região Santo 
André - Leste e marcou época pelo 
trabalho de evangelização em favor dos 
menos favorecidos e da classe operária.

Nascido no início da Segunda Guerra 
Mundial, em 28 de dezembro de 1940, 
na cidade de Caen, na França, o membro 
da Congregação Filhos da Caridade - 
instituição religiosa que chegou ao país 
na década de 1960 e teve em seu quadro 
um ícone da luta contra a ditadura, o 
saudoso padre José Mahon (1926-2018) 
- não fala em despedida, mas um até 
logo, já que pretende retornar ao país ao 
menos para uma visita anual.

“Deixo o Brasil agradecendo ao país 
que me acolheu, à Igreja do ABC que foi 
minha família, aos inumeráveis irmãos 
e irmãs das diversas comunidades onde 
passei. Agora eu tenho que ir onde sou 
esperado, mas, na medida do possível, 
manterei contato”, sintetizou.

A entrevista completa você pode 
encontrar no site da diocese.

Aulas de Libras
do Setor Inclusão 
são um sucesso

 Santo André (Centro, Leste e Utinga)
Datas: 3, 4 e 5 de março
Horário: Das 8h às 18h
Local: Ginásio do Parque Prefeito Celso Daniel
Avenida Dom Pedro II, 940 - B. Jardim, Santo André 

 São Bernardo do Campo
(Centro e Rudge Ramos)
Datas: 2, 3 e 5 de março
Horário: dia 2 e 3 das 13h às 20h
Horário: Dia 5 das 15h às 21h
Local: Salão da Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem
Rua Padre Lustosa, 292 - Centro, São Bernardo do Campo 

 São Bernardo do Campo (Anchieta)
Data: 2, 3, 4 e 5 de março
Horário: Sábado a partir das 14h30
Horário: Demais dias a partir das 8h
Local: Escola Estadual Robert Kennedy
Rua Nilo Peçanha, 200 - B. Assunção, São Bernardo do Campo 

 São Caetano do Sul
Datas: 2, 3 e 4 de março
Horário: A partir das 8h
Local: Auditório Municipal Santos Dumont
Avenida Goiás, 1111 - B. Santa Paula, São Caetano do Sul 

 Diadema
Datas: 2 e 3 de março
Horário: Ainda não definido
Local: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Av. Encarnação, 290 - Piraporinha, Diadema

 Mauá
Datas: 2, 3, 4 e 5 de março
Horário: Primeiro dia, início às 16h
Horário: Demais dias, das 8h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo Celso Daniel
Rua Fábio José Delpoio, 123 - Vila Noêmia, Mauá
(Próximo ao Paço Municipal de Mauá) 

 Ribeirão Pires
Datas: 2, 3, 4 e 5 de março
Horário: Primeiro dia, início às 19h com a Santa Missa
Horário: Demais dias, das 9h às 18h com a Missa às 16h
Local: Ainda não definido 

 Rio Grande da Serra
Data: 03/03 (domingo) Das 9h às 22h30 - Santa Missa às 19h
Data: 04/03 (segunda) Das 9h às 18h
Data: 05/03 (terça) Das 9h às 16h
Local: Salão da Paróquia São Sebastião
Largo da Matriz, 40 - Centro, Rio Grande da Serra

Rebanhões da Renovação Carismática Católica
Aqui a programação dos Rebanhões da RCC que acontecem na Diocese de Santo André, nos dias de Carnaval.

Veja o local mais próximo de sua casa e vá participar deste momento forte de louvor e espiritualidade.

  Acontece nas Regiões

As aulas de Libras oferecidas 
pelo Setor Inclusão 
começaram no dia 2 de 

fevereiro e são um absoluto sucesso. Com 
mais de 190 alunos divididos em três 
turmas, o curso busca criar um legado de 
evangelização no tratamento e inclusão 
das pessoas com deficiência auditiva. 

Nos dias 2 e 3 de fevereiro aconteceram 
reuniões e encontros do Setor Inclusão, 
unindo voluntários, professores, 
deficientes visuais e os alunos dos dois 
módulos do curso (Módulo I para quem 
está no início e módulo II para quem já 
tem noções de Libras e Cultura Surda)

Para Luísa Maria Tavares Jardim, 
coordenadora diocesana do Setor Inclusão, 
"a ideia é que todas as paróquias tenham 
representantes formados em linguagem 
de sinais. Esse olhar diferenciado em 
relação à cultura do surdo, a necessidade 
de aproximação. Tudo isso significa uma 
nova cultura e sementes plantadas para 
um olhar inclusivo na Diocese."

O assessor diocesano, padre Cláudio 
Pereira dos Santos  também espera 
grandes resultados: "O que esperamos é 
que a pessoa com deficiência sinta que a 
Igreja é a sua casa; que as coisas foram 
preparadas pensando também nela, que 
todos são irmãos e membros de um único 
e mesmo corpo."

E ainda lança o futuro desafio, o de 
conseguir mais voluntários e pessoas que 
abracem este projeto, além de, no futuro, 
comprar a máquina de escrita em Braille, 
que custa aproximadamente R$ 35 mil.

CURSO TRANSCRITOR 
DE BRAILLE

O objetivo do curso é 
formar transcritor do 
sistema Braille para 

auxiliar na organização e na 
transcrição de materiais para Braille 
como: documentos impressos, livros, 
folhetos, manuais, cartilhas e demais 
materiais de âmbito religiosos.

O curso será oferecido 
quinzenalmente aos sábados, das 
13h30 às 15h30, ou quintas, das 19h 
às 21h. As aulas terão início dia 9 de 
março e vão até dezembro. Não será 
cobrado mensalidade, apenas a taxa 
de inscrição para despesas com os 
seguintes materiais: reglete e punção, 
que terão um custo de R$60.

Inscrição: 1/2/2019 até 8/3/2019.
Local: Centro de Pastoral – Praça 

do Carmo, 36.
Horário: segunda à sexta, das 

8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h.
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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. Júlio César Silva, FC - Uso de Ordem - 
Paróquia N. Sra. do Rosário, em Sto. André

 Pe. Jorge Cruz da Costa, FC - Vigário - Paróquia 
N. Sra. do Rosário, em Santo André

 Pe. Tiago da Silva - Administrador Paroquial - 
Paróquia Santo Antônio, em Sto. André

 Pe. Flávio José dos Santos - Vigário - Catedral N. 
Sra. do Carmo, em Santo André

 Pe. Flávio José dos Santos - Uso de Ordem - 
Paróquia Santo Antônio, em Santo André

 Pe. Everton Gonçalves Costa - Pároco da 
Paróquia Sagrada Família, em São Bernardo

 Pe. Paulo Afonso da Silva - Pároco - Paróquia 
São João Batista, em São Bernardo do Campo

 Pe. Roberto Alves Marangon - Pároco - Paróquia 
Senhor Bom Jesus, em Diadema

 Pe. Dayvid da Silva - Pároco - Paróquia 
Imaculada Conceição, em Diadema

 Pe. José Pedro Teixeira de Jesus - Pároco - 
Paróquia São Bento, em São Caetano

 Pe. Alessandre - Pároco - Paróquia Mãe de Deus 
e dos Órfãos, em Santo André

 Pe. Miguel Frutuoso Filho - Vigário - Paróquia 
São Sebastião, em Rio Grande da Serra

 Padre Marcelo - Administrador Paroquial - 
“Santa Luzia e Santo Expedito”, em São Bernardo

 Pe. Clemilson Teodoro - Administrador Paroquial 
- Paróquia Santa Luzia, em Ribeirão Pires

 Pe. Marcos V. W. Silva - Administrador Paroquial - 
Paróquia S. Geraldo Magella, em Santo André

 Diácono Celso Luís Sais - Uso de Ordem - 
Paróquia São Geraldo Magella, em Santo André

 Pe. Cícero Soares da Silva Neto - Representante 
dos Presbíteros

 Pe. Joel Nery - Vigário Episcopal para Pastoral
 Comunicado sobre a agenda das posses dos 

padres nomeados
 Nomeação da Comissão pró-memória histórica 

da Diocese de Santo André
 Nomeação da Comissão Executiva do Caixa 

Comum dos Diáconos Permanentes
 Pe. Alexandre Costa Santos - Licença para Ano 

Sabático
 Diácono Guilherme Franco Octaviano - 

Assessor Diocesano do ABC Litúrgico
 Pe. Antônio F. Nascimento - Assessor Espiritual 

da Sociedade São Vicente de Paulo

 Pe. Décio Dias Mirândola - Diretor de Estudos 
da Casa de Formação Teológica

 Pe. Cleidson Pedroso Souza - Diretor de Estudos 
da Casa de Formação Filosófica

 Pe. José Herculano Vicente - Diretor Espiritual 
da Casa de Formação Filosófica

 Pe. Rogério Duarte Irmão - Administrador 
Paroquial - Par. São Judas, em Ribeirão Pires

 Pe. Orlando de Moura - Aceitação da Renúncia 
de Ofício de Administrador Paroquial da Paróquia 
São Judas Tadeu - Jd. Caçula, em Ribeirão Pires, 
apresentada por motivo de saúde.

  Diácono Guilherme Franco Octaviano - 
Decreto de Ordenação Presbiteral

 Diácono Clayton Ramos Costa - Decreto de 
Ordenação Presbiteral

 Decreto - Comunidade São Vicente de Paulo, em 
São Bernardo Anchieta

 Diácono Geraldino - Decreto - Aceitação de 
Renúncia de Ofício

 Decreto de Criação: Caixa Comum dos Diáconos 
Permanentes da Diocese

 Conselho Presbiteral da Diocese de Santo André
 Coordenadores de Região Pastoral
 CAED - Conselho de Assuntos Econômicos 

Diocesanos
 Comunicado da Chancelaria sobre 

Administrador Paroquial “pro tempore”
 CAEP - Paróquia Mãe Deus e dos Órfãos
 CAEP - Paróquia Nossa Senhora da Prosperidade
 CAEP - Paróquia Sagrada Família, em São 

Bernardo do Campo
 CAEP - Paróquia Santa Rita de Cássia em Diadema
 CAEP - Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 

Alves Dias, em São Bernardo do Campo
 CAEP - Paróquia Santa Luzia e São Carlos 

Borromeu, em Santo André Centro
 CAEP - Quase-Paróquia Imaculada Conceição 

Aparecida, em São Bernardo do Campo
 CAEP - Paróquia Nossa Senhora da Assunção, 

em São Bernardo do Campo
 CAEP - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em 

Santo André
 CAEP - Paróquia Santo Arnaldo Janssen, em 

Diadema
 CAEP - Paróquia São Pedro e São Paulo, em São 

Bernardo do Campo
 CAEP - Paróquia Santa Teresinha, em São 

Bernardo do Campo
 CAEP - Paróquia São João Batista, em Santo André

AGENDA DIOCESANA
 02/02 - Sábado - 16h - Missa do Dia da Vida 

Consagrada - Catedral N. S. Carmo
12/02 - Terça - 19h30 - Aula Inaugural - Escola de 
Teologia Diocesana

 16/02 - Sábado - 9h - Ordenação Presbiteral 
- Diácono Clayton e Diácono Guilherme na 

Paróquia Santo Antônio, Largo São Francisco, 
113 - Vila Alpina, Santo André

 23/02 - Sábado - 8h - Reunião da Ampliada 
SP2 na Diocese de Santo Amaro

 25/02 - Segunda - 41º Aniversário de Ordenação 
Sacerdotal de Dom Pedro

Coleta Evangelização
Coleta de Evangelização é a colheita dos frutos do Advento, idealizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e visa promover a solidariedade entre os fiéis para com as regiões mais 
carentes. Os dados abaixo são referentes a coleta realizada no 3º Domingo do Advento (16/12/2018).

Ao final da missa em Ação de Graças pelo XXIII Dia Mundial da Vida 
Consagrada, realizada no sábado (02/02), na Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, nosso bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini 

abençoou a missão dos nove propedeutas que ingressarão no processo formativo 
da Diocese de Santo André – Turma Propedêutica 2019, em fevereiro deste ano.

“Aqui estão presentes os jovens que sentiram o chamado de Deus e querem 
segui-lo”, citou o bispo diocesano, ao reforçar o exemplo de Jesus como fonte de 
determinação e comprometimento rumo à vida sacerdotal.

“Será uma caminhada de muitos desafios. É preciso perseverar ano após ano, 
vencendo os desafios como Jesus no evangelho venceu. Ao invés d’Ele desanimar 
no primeiro momento indo a sua terra, Ele renovou o seu ânimo e foi até o fim. 
Que esse exemplo possa nos tocar”, sintetizou Dom Pedro.

Caminhada religiosa
Apresentados pelo vigário episcopal para Pastoral e pároco da Catedral, Pe. 

Joel Nery, os novos vocacionados candidatos ao futuro sacerdócio começam os 
estudos no dia 14 de fevereiro, na Casa de Formação Propedêutica, na Paróquia 
Santa Maria Goretti, na Vila Metalúrgica, na Região Santo André – Utinga.

Após serem acompanhados e orientados pelo promotor vocacional Pe. Everton 
Gonçalves Costa, neste primeiro ano denominado propedêutico, os futuros 
seminaristas terão aulas internas sobre o catecismo e a liturgia da Igreja Católica, além 
de participar da vida religiosa na comunidade. Sendo aprovados, iniciam os estudos 
de Filosofia durante três anos e, posteriormente, quatro anos de Teologia, totalizando 
oito anos de aprendizado. No último ano, os seminaristas são ordenados diáconos 
transitórios para servirem em alguma paróquia da região e, por fim, presbíteros.

Saiba quem são os nove propedeutas da Diocese de Santo André:
Eduardo de Amorim, 39 anos – Paróquia São José Operário, em Mauá
Flávio Ramos de Lima, 17 anos – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, 

em São Bernardo do Campo
Gabriel Henrique Souza de Almeida Sertório, 18 anos – Paróquia Nossa 

Senhora da Graças, em Santo André
Jefferson Expedito Almeida, 28 anos – Igreja Matriz São José, em Ribeirão Pires
José Anderson Mendes Barboza, 22 anos – Paróquia Nossa Senhora dos 

Navegantes, em Diadema
Leonardo Cardoso de Castro, 26 anos – Paróquia São Paulo Apóstolo, em Mauá
Luiz Limeira de Souza Junior, 18 anos – Paróquia Nossa Senhora de 

Guadalupe, em São Bernardo do Campo
Leonardo Sanchez, 33 anos – Quase-Paróquia Imaculada Conceição 

Aparecida, em São Bernardo do Campo
Vitorlucio Vieira de Lima Junior, 35 anos – Catedral Nossa Senhora do 

Carmo, em Santo André

Propedeutas da Diocese de Santo André 
iniciam caminhada ao sacerdócio

Nove jovens ingressarão no processo formativo 


