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 Setor Juventude da Diocese de Santo 
André realizou terceira edição do evento 
com Santa Missa e peregrinação pelas 
ruas de Santo André.
Veja mais na página 7.

Caminhada 
Quaresmal mobiliza

500 jovens

Guilherme e Clayton
são os novos

padres da Diocese
Marcada por momentos de emoções e 
sentimentos de conquistas, ordenação dos 
sacerdotes ocorreu no sábado (16/02), em 
solenidade na Igreja Santo Antonio.
Página 4.

Confira a programação na página 3 e participe!
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Peçamos esta graça na Quaresma: a 
coerência entre o formal e o real, entre 
a realidade e as aparências: palavras do 
Papa Francisco na homilia desta sexta-
feira (08/03), ao celebrar a missa na 
capela da Casa Santa Marta. O Pontífice 
inspirou sua reflexão no trecho extraído 
do livro do profeta Isaías. A simplicidade 
das aparências deveria ser redescoberta 
sobretudo no período da Quaresma, 
através do exercício do jejum, da esmola 
e da oração. Os cristãos, de fato, deveriam 
fazer penitência mostrando-se alegres; 
ser generosos com quem se encontra na 
necessidade sem “tocar os tambores”; 
dirigir-se ao Pai quase “escondido”, sem 
buscar a admiração dos outros. No tempo 
de Jesus, explicou o Papa, o exemplo era 
nítido na conduta do fariseu e do publicano; 
hoje, os católicos se sentem “justos” 
porque pertencem a certa “associação”, 
vão à “missa todos os domingos” e não 
são “como aqueles pobretões que não 
entendem nada”.

As pessoas que buscam as aparências 
jamais se reconhecem pecadores e se 
você disser a elas: “Mas você também 
é pecador!” – “Mas sim, todos temos 
pecados!”, e relativizam tudo e voltam 

a se tornar justos. Buscam até aparecer 
com cara de santinhos: tudo aparência. 
E quando existe esta diferença entre a 
realidade e a aparência, o Senhor usa o 
adjetivo: “Hipócrita”. Disse o Papa.

Cada pessoa é tentada pelas hipocrisias 
e o tempo que nos conduz à Páscoa pode 
ser ocasião para reconhecer as próprias 
incoerências, para identificar as camadas 
de maquiagem de modo a “esconder a 
realidade”. Francisco insistiu no aspecto da 
hipocrisia, um tema que emergiu com força 
durante a XV Assembleia geral ordinária 
do Sínodo dos Bispos sobre o tema: “Os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional”. 
Os jovens, afirmou, ficam impressionados 
com aqueles que buscam aparecer, mas 
depois se comportam consequentemente, 
sobretudo quando esta hipocrisia é 
vivida por “profissionais da religião”. O 
Senhor, ao invés, pede coerência: “Muitos 
cristãos, mesmo católicos, que se dizem 
católicos praticantes, como exploram as 
pessoas! Como exploram os operários! 
Como os mandam para casa no início do 
verão para readmiti-los no final, de modo 
que não têm direito à aposentadoria, não 
têm direito de ir avante. E muitos deles se 
dizem católicos: vão à missa no domingo, 

mas agem assim. E isso é pecado 
mortal! Quantas pessoas humilham seus 
operários(...)” Neste tempo da Quaresma, 
o Papa convidou os fiéis a redescobrirem 
a beleza da simplicidade, da realidade que 
“deve estar unida à aparência”.

“Peça ao Senhor a força e vai 
humildemente avante, com aquilo que 
pode. Mas não maquie a alma, porque, se 
fizer isso, o Senhor não o irá reconhecer. 
Peçamos ao Senhor a graça de sermos 
coerentes, de não sermos vaidosos, de não 
aparecer mais dignos daquilo que somos. 
Peçamos esta graça nesta Quaresma: a 
coerência entre o formal e o real, entre a 
realidade e as aparências.”

Tempo de Graça e Bênçãos

Papa: na Quaresma, pedir a graça da coerência e deixar de ser hipócrita

Quero refletir com você meu 
caro leitor, sobre o Tempo da 
Quaresma. Ele nos prepara 

      para celebrarmos na Liturgia e na 
vida, um grande acontecimento de nossa fé.

Em nossa vida nos preparamos 
para muitas festas. Elas sinalizam 
acontecimentos marcantes, na própria 
preparação começamos a vivenciar a festa. 
Assim é com aniversário, casamento, etc.

Nós celebramos todos os anos a festa 
da Páscoa: morte e ressurreição de Jesus 
e nossa. Este acontecimento, esta festa é 
grande demais para ser preparada apenas 
com poucos dias. Por isso sua preparação 
se estende por quarenta dias. Recordando 
os quarenta anos que o Povo de Deus 
passou no deserto se preparando para 
entrar na Terra Prometida. E também, os 
quarenta dias que Jesus passou no deserto 
se preparando para sua missão.

Este é um tempo forte da vida da 
Igreja. Motivados pela Palavra de Deus 
e unidos aos sentimentos de Jesus Cristo, 
cultivamos a oração, a penitência e o amor 
aos irmãos através da solidariedade e da 
partilha. É um tempo de graça e bênçãos.

A Quaresma se destaca por ser durante 
toda sua vivência um tempo no qual 
somos chamados à conversão e à oração 
mais intensas.

Na Quaresma somos convidados a 

imitar Jesus que se entrega totalmente 
nas mãos do Pai. Ele veio para cumprir 
a vontade de Deus: introduzir a 
humanidade no dinamismo do amor 
divino; o Reino de Deus!

A Quaresma começa com a Quarta-
Feira de Cinzas. Colocamos cinzas 
na cabeça para sinalizar que estamos 
dispostos a alinhar nosso caminho, nossa 
vida com o projeto de Deus que é justiça, 
paz e fraternidade. Neste dia começa 
também a Campanha da Fraternidade, que 
propõe um tema de reflexão, buscando 
indicar gestos concretos de conversão. 
Este ano somos chamados a refletir sobre 
Fraternidade e Políticas Públicas.

As celebrações mais importantes da 
Quaresma passam pelos cinco domingos 
quaresmais nos quais a comunidade 
se reúne e ouve a Palavra de Deus que 
indica o caminho Pascal. Vem depois o 
Domingo de Ramos, início dos eventos da 
Paixão de Jesus Cristo com sua entrada em 
Jerusalém. Como parte da Quaresma ainda 
celebramos a missa da Quinta-Feira Santa 
de manhã, a missa dos Santos Óleos.

Na Quaresma se fazem nas 
comunidades celebrações penitenciais 
com o louvável costume da entreajuda 
entre os padres e paróquias, para favorecer 
a confissão individual dos fiéis (“mutirão 
de confissões”). Esta é a bela experiência 

de nossa Diocese!
Convido a todos para participarem 

intensamente deste período quaresmal. 
Ouçamos o apelo quaresmal: “Convertei-
vos e crede no Evangelho”. Todos 
precisamos de conversão e misericórdia.

Termino com esta bela oração que 
a Igreja faz no primeiro domingo da 
Quaresma: “Concedei-nos ó Deus 
onipotente, que, ao longo desta Quaresma, 
possamos progredir no conhecimento de 
Jesus Cristo e corresponder a seu amor por 
uma vida santa”. Amém

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Ouçamos o apelo quaresmal: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Todos precisamos de conversão e misericórdia

Francisco explicou a diferença que existe na nossa vida entre o real e o formal, condenando toda forma de hipocrisia

A voz do Pastor

24º Encontro 
Ampliado SP II 

da CNBB debate 
protagonismo 

dos jovens

Vinte representantes da 
Diocese de Santo André 
se juntaram aos bispos, 

padres, seminaristas, leigos e 
coordenadores de pastorais de outras sete 
Dioceses – Campo Limpo, Guarulhos, 
Mogi das Cruzes, Osasco, Santos, 
Santo Amaro e São Miguel Paulista – 
para participarem na manhã de sábado 
(23/02), do 24º Encontro Ampliado 
das Equipes Pastorais da Sub-Região 
Pastoral SP II da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil), com o 
objetivo de aprofundar o debate sobre 
protagonismo da juventude na Igreja e 
na sociedade.

O vigário-geral, padre Ademir dos 
Santos Oliveira, o vigário episcopal para 
a Pastoral,  padre Joel Nery, o assessor 
diocesano do Setor Juventude, padre 
José Aparecido, assessores dos jovens 
e coordenadores de pastorais estiveram 
presentes na reunião.

Realizado no auditório da Cúria 
Diocesana de Santo Amaro, na zona sul 
da capital paulista, o bispo da Diocese de 
Jaboticabal, Dom Eduardo Pinheiro da 
Silva proferiu a palestra “Evangelização 
da Juventude à Luz do Sínodo 2018”, 
baseada no documento originário da 
XV Assembleia Ordinária do Sínodo 
dos Bispos com o tema “Jovens, a fé e o 
discernimento vocacional”, que ocorreu 
entre os dias 3 e 28 de outubro de 2018, 
em Roma, na Itália.

“É muito interessante que o Sínodo 
destaca esse elemento jovem como um 
grande promotor de uma Igreja em 
Saída. A Igreja será mais missionária 
se contar com os jovens para que eles 
saiam e façam esses trabalhos práticos e 
voluntários”, salienta o bispo.
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A Diocese de Santo André, junto com as Igrejas do Brasil e do mundo, 
se prepara para o início das ‘24 Horas para o Senhor’, que acontecerá 
nos dias 29 e 30 de março. Criada pela Santa Sé sob o pontificado 

do Papa Francisco, a iniciativa ocorre todos os anos desde 2013, na sexta e no 
sábado que antecedem o quarto domingo da Quaresma - Domingo Laetare ou 
Domingo da Alegria – incentivando a promoção de momentos de oração e de 
confissão, de anúncio do Evangelho e de vigília, que ajudem a viver plenamente 
a Quaresma, preparando para a Páscoa. 

A proposta é que as paróquias do Grande ABC fiquem abertas durante 24h, 
com a exposição permanente do Santíssimo Sacramento, numa verdadeira 
comunhão com os fiéis, a fim de que possam participar do Sacramento da 
Reconciliação, através de momentos ininterruptos de oração, meditação do santo 
terço, reflexões da palavra, adoração ao Santíssimo Sacramento, contemplação 
da Via-Sacra e celebrações eucarísticas. 

Santo André Centro:
Catedral do Carmo 
(Praça do Carmo s/n - Centro) 

Santo André Utinga: 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
(Praça do Cruzeiro, 420 - Vila Curuçá)

Santo André Leste:
Paróquia Nossa Senhora da Salete (Rua 
das Hortências, 405 - Vila Helena)

São Bernardo Anchieta:
Paróquia Santa Maria (Praça Albino 
Demarchi, 133-Demarchi)

São Bernardo Centro:
Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem 
(Matriz) - Praça da Matriz, s/n – Centro

São Bernardo Rudge Ramos:
Paróquia São João Batista (Praça São
João Batista, s/n – Rudge Ramos)

Mauá:
Matriz Imaculada Conceição (Pç. Monsenhor 
Alexandre V. Arminas, 01- Matriz)

Diadema:
Paróquia Bom Jesus de Piraporinha 
(Praça Bom Jesus de Piraporinha, 60)

São Caetano do Sul:
Paróquia Nossa Senhora da Candelária 
(Rua Castro Alves, 781 – B. Oswaldo Cruz)

Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra:
Paróquia Matriz São José (Av. Santo 
André, 110 – Centro Alto)

Consultar horários e 
programação diretamente
na paróquia ou no site da 
Diocese de Santo André
(www.diocesesa.org.br)

PROGRAMAÇÃO

Região Diadema - às 19h
15/03 - Menino Jesus
18/03 - Maria Mãe dos Pobres
20/03 - Imaculada Conceição
22/03 - Cristo Rei
25/03 - Santa Rita
27/03 - Santo Arnaldo Jansen
29/03 - Senhor Bom Jesus
01/04 - N.S dos Navegantes
03/04 - N.S das Graças 
05/04 - N.S. Aparecida

Região São Bernardo
Rudge Ramos - às 19h30
07/03 - Menino Jesus (Jordanópolis)
12/03 - Santíssima Virgem
13/03 - São Judas Tadeu (Planalto)
20/03 - Santa Edwiges
21/03 - São Pedro Apóstolo
27/03 - N.S. Fátima
28/03 - Santuário N.S Aparecida

Região São Caetano - às 20h 
11/03 - N.S. das Graças
12/03 - São Francisco de Assis
14/03 - São Bento
18/03 - Sagrada Família
20/03 - Santo Antônio 
21/03 - São Caetano 
 - N.S da Prosperidade
26/03 - Sagrado Coração de Jesus
29/03 - N.S Candelária
02/04 - São João Batista
04/04 - N.S. Aparecida

Região Santo André Leste - às 19h
07/03 - Mãe de Deus e dos Órfãos
12/03 - N.S do Rosário
14/03 - Santa Joana D`arc 
20/03 - São Jorge
21/03 - N.S Guadalupe
26/03 - Cristo Operário
29/03 - N.S Salete
02/04 - Santa Cruz
04/04 - N.S. da Paz
09/04 - São Geraldo Magella
11/04 - N.S. Graças

Região Mauá - às 19h30
14/03 - São Vicente de Paulo
20/03 - São Felipe Apóstolo
21/03 - N.S. das Vitórias
26/03 - São João Batista
27/03 - São Pedro Apóstolo
28/03 - São Luiz Gonzaga 
02/04 - Jesus Bom Pastor
03/04 - N.S. Aparecida
04/04 - São José (Vl. Assis)
09/04 - N.S Lourdes
10/04 - São Paulo Apóstolo 
11/04 - São José Operário 

Santo André Centro - às 19h30
12/03 - Santa Rita de Cássia
13/03 - São Judas Tadeu
14/03 - N.S. das Dores
20/03 - Santo Antônio
21/03 - N.S Fátima
26/03 - Sagrado Coração de Jesus
28/03 - Santa Luzia e S.C Borromeu
02/04 - São José Operário 
03/04 - Matriz Santo André
04/04 - Jesus Bom Pastor 
10/04 - Nossa Senhora do Paraíso

São Bernardo Centro - às 19h30
02/04 - Santa Luzia e Santo Expedito
03/04 - Imac. Conceição Aparecida
10/04 - N.S. Perpétuo Socorro
12/04 - N.S do Rosário

Rio Grande da Serra e
Ribeirão - às 19h
02/04 - São Sebastião 
03/04 - Santa Luzia 
04/04 - SantÀnna
05/04 - Quase Paróquia - N.S. Fátima
09/04 - São Judas Tadeu
10/04 - São José 

Obs. As Regiões S.A Utinga e SBC 
Anchieta realizarão o mutirão de 
confissões nas 24h para o Senhor 

(Veja na matéria acima)
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Os discípulos são o sal da 
terra e a luz do mundo”. 
O trecho do sermão da 

montanha  (Mateus 5,13-16) ilustra bem 
a responsabilidade dos novos pastores da 
Igreja Católica, Pe. Clayton Ramos Costa 
e Pe. Guilherme Franco Octaviano, que 
foram ordenados sacerdotes na manhã de 
sábado (16/02), em cerimônia com grande 
público presidida pelo bispo da Diocese de 
Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
na Paróquia Santo Antônio, na Vila Alpina, 
na cidade andreense.

Concelebrada pelo bispo emérito,  
Dom Nelson Westrupp,  e com a presença 
de vários padres, diáconos, seminaristas, 
religiosos e religiosas, leigos e leigas dos 
sete municípios do Grande ABC, o rito de 
ordenação presbiteral teve início com a 
profissão de fé, juramento de fidelidade, a 
eleição dos candidatos até então na posição 
de diáconos, passando pelo interrogatório  
de Dom Pedro sobre o propósito dos 
eleitos e a prece litânica (parte reflexiva em 
que todos se ajoelham em direção ao altar).

Com o lema“Apascentai o rebanho 
de Deus que vos foi confiado” (I Pd 
5,2), Pe. Clayton celebrou a primeira 

missa em sua paróquia de origem, a 
Igreja Matriz Imaculada Conceição de 
Mauá, no domingo (17/02), e atuará como 
sacerdote na Paróquia Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Diadema.

Pe. Guilherme escolheu o lema“Ó 
Senhor, eu cantarei eternamente o vosso 
amor” (Sl 88) e rezou a primeira missa  
também no domingo (17/02), em sua 
paróquia de origem, a São José,  em São 
Bernardo do Campo, e servirá na Paróquia 
Nossa Senhora do Paraíso, em Santo 
André.

Acolhida e missão
Entre as primeiras ações, padre 

Guilherme pretende atuar em sintonia com 
o 8º Plano Diocesano de Pastoral, com as 
prioridades definidas no Sínodo Diocesano, 
em 2017, destacando a acolhida e a missão.

“Temos que construir uma igreja 
cada vez mais acolhedora, uma igreja 
permanentemente missionária. Fazer com 
que as pessoas estreitem seus laços de 
amizade e de fraternidade”, avalia.

Conquistar a juventude
Segundo padre Clayton, uma de suas 

primeiras tarefas como sacerdote será atuar 
pela renovação da Igreja, visando atingir 

o coração da juventude e ganhá-los para 
Jesus Cristo.

“Temos que encontrar caminhos no 
meio desse povo santo de Deus para 
cativá-los e fazer com que eles se sintam 
amados para também caminhar e fazer 
essa peregrinação terrestre rumo ao céu”, 
enfatiza.

Sal e luz para o mundo
Como sempre acontece durante as 

homilias nas ordenações de novos pastores 
para o Reino de Deus, Dom Pedro faz uma 
explanação sobre o papel do sacerdote 
junto ao povo e a missão assumida diante 
da Santa Igreja: “Não é um projeto pessoal, 
mas um projeto de Deus”.

Um trecho do sermão da montanha em 
que afirma: ‘os discípulos são o sal da terra 
e a luz do mundo’ retrata a responsabilidade 
dos padres Clayton e Guilherme.

"Meus queridos diáconos, 
Guilherme e Clayton, o cristão é sal; está 
no meio do mundo como quem serve, 
sem estar em evidência. Sendo somente 
o sal que prepara a oferenda, que prepara 
a chegada de Jesus nos corações e nas 
realidades deste mundo para que ele seja 
salvo”, sintetiza. 

Clayton e Guilherme:
novos padres para o povo de Deus

Marcada por momentos de emoções e sentimentos de conquistas, ordenação dos sacerdotes
ocorreu no sábado (16/02), na Paróquia Santo Antônio, em Santo André

Comissão resgata 
história dos 65 anos 

da Diocese 

Pensando no resgate da história 
e nas comemorações dos 65 anos de 
criação da Diocese de Santo André 
em julho deste ano, a Comissão Pró-
Memória Histórica Diocesana realizou 
as primeiras reuniões de trabalho em 
dezembro de 2018 e janeiro de 2019, 
com o objetivo de levantar informações 
e definir um planejamento de ações para 
a celebração desta data tão importante 
para a Igreja Católica no Grande ABC.

Nomeada e acompanhada pelo bispo 
da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, o grupo conta com 
padres, religiosa e leigos que, de alguma 
forma tem forte ligação diocesana, 
vivenciaram a história ou tem interesse 
pela caminhada da Igreja na região 
nestes últimos 65 anos.  

A próxima agenda da Comissão Pró-
Memória Histórica da Diocese de 
Santo André será no mês de abril para 
analisar a evolução dos trabalhos, a 
fim de que todos os textos tenham uma 
unidade, revelem uma identidade e um 
rosto diocesano. 

Os integrantes da Comissão Pró-
Memória são: Irmã Wilma Carvalho; 
Padre Hamilton Gomes do Nascimento; 
professor José Ricardo Baptista; 
historiador Rodrigo Marzano Munari; 
Padre Felipe Cosme Damião Sobrinho; 
Padre Vinícius Ferreira Afonso e Padre 
William Mariotto Torres.

Cerca de 60 alunos da Escola 
Diocesana de Teologia ganharam um 
verdadeiro presente neste início de ano 
letivo. É que o bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
proferiu na noite de terça-feira (12/02), a 
Aula Magna: “A Igreja e sua Missão na 
Realidade Atual”, no auditório Dom Jorge 
Marcos de Oliveira, no edifício da Cúria, 
centro da cidade andreense.

“A teologia é a reflexão sobre a 
fé. Então é uma missão, um carisma, 
um dom. Que vocês transmitam, sejam 
multiplicadores (do conhecimento). 
Não como alguém que sabe mais do 
que os outros. Mas como alguém que 
recebeu mais e quer distribuir, partilhar 
o que recebeu (de ensinamentos). Isso 
exige de nós uma conversão pastoral 
missionária”, pede o bispo diocesano.

Em aula de Teologia, Dom Pedro prega 
conversão pastoral missionária

Pastoral Familiar 
promove palestra 
com Dom Pedro
O  encontro acontecerá no dia 26 

de março, às 19h30,  no auditório da 
Cúria, com a Formação Diocesana, 
que contará com palestra sobre o 
tema Pastoral e Espiritualidade, a 
ser proferida pelo bispo da Diocese 
de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini. Estão convidados todos 
os agentes da Pastoral Familiar, os 
coordenadores, participantes do Setor 
Família e coordenadores regionais 
diocesanos. 

Coro Diocesano 
se apresenta com 
Monsenhor Marco 

Frisina em SP
O Coro da Diocese de Santo André 

participará do Congresso de Música 
organizado pelo Pateo do Collegio, 
entre os dias 15 e 17 de março, com 
a presença do diretor do Coro do 
Vaticano, Monsenhor Marco Frisina, 
no Colégio São Luís, Consolação, em 
São Paulo. 

“A importância é muito grande. 
Teremos essa oportunidade de 
acompanhar o regente do Coro da 
Diocese de Roma e trabalhar com 
nossos cantores, em contato com outros 
coros irmãos, como nos congressos de 
2016 e 2017, que compartilham do 
mesmo repertório”, projeta o maestro 
do Coro Diocesano, Diego Muniz. 

Marco Frisina é padre, compositor, 
maestro de música sacra.
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Santo André:
Padre Benedito

(Paróquia Mãe de Deus
e dos Órfãos)

Sorrisos nos rostos, brilho nos 
olhos e uma calorosa recepção. 
Assim a comunidade abraçou o padre 
Alessandre Marcos Benedito, que 
tomou posse oficialmente na noite 
de sexta-feira (08/02), como novo 
pároco da Paróquia Mãe de Deus e dos 
Órfãos, na Comunidade São Jerônimo 
Emiliani, no Jardim Santo André, 
bairro da cidade andreense.

Diadema: 
Padre Dayvid

(Paróquia Matriz 
Imaculada Conceição)

 

“O pastor deve ter o cheiro de 
ovelha!” Citando frase do Papa 
Francisco, padre Dayvid da Silva foi 
empossado pároco na tarde de sábado 
(09/02), na Paróquia Matriz Imaculada 
Conceição de Diadema, no centro do 
município diademense.

São Caetano:
Padre Pedrinho

(Paróquia São Bento)
 

Transmitir a palavra de 
Deus e colocar a experiência 
a serviço do povo! Com 33 
anos de sacerdócio, padre José 
Pedro Teixeira de Jesus, conhecido 
como padre Pedrinho, assumiu na 
manhã de domingo (10/02), como 
pároco da Paróquia São Bento, no 
bairro Olímpico, em São Caetano do 
Sul.

 Diadema: 
Padre Beto

(Paróquia Bom Jesus
de Piraporinha)

“Por uma igreja participativa, 
que também promova a justiça 
e a fraternidade”. As palavras 
do padre Roberto Alves Marangon, 
o padre Beto, demonstram o caminho 
que pretende seguir na Paróquia Bom 
Jesus de Piraporinha, ao ser acolhido com 
aplausos dos inúmeros paroquianos, 
durante a posse de pároco, realizada na 
noite de domingo (10/02), na cidade de 
Diadema.

Ribeirão Pires: 
 Padre Clemilson

(Paróquia Santa Luzia)
 

Colaborador da programação da 
Rádio Imaculada e apaixonado por 
leitura, padre Clemilson Pereira Teodoro 
é um ‘sacerdote da comunicação’. 
Gosta muito de escrever, dialogar, 
ouvir e compartilhar experiências para 
o crescimento espiritual do povo de 
Deus. Assim, o pastor assumiu na noite 
de sexta-feira (15/02), a administração 
da Paróquia Santa Luzia, em Ribeirão 
Pires.

 São Bernardo: 
Padre Paulo Afonso

(Paróquia
São João Batista)

“Ô padre Paulo cadê você, eu 
vim aqui só pra te ver”! Na tarde 
de sábado (16/02) na Paróquia São João 
Batista aconteceu algo semelhante aos 
estádios de futebol, com uma única 
diferença: as duas ‘torcidas’ de fiéis, a 
anfitriã e a visitante, Sagrada Família, 
torcendo pelo mesmo time, o time de 
Jesus Cristo, representado pelo padre 
Paulo Afonso, que assumiu a igreja 
localizada no Rudge Ramos, em São 
Bernardo do Campo. 

 São Bernardo:
Padre Everton

(Paróquia Sagrada Família)

Conhecido pela marca do trabalho 
em comunhão entre as comunidades, 
Padre Everton Gonçalves Costa é 
o novo pároco da Sagrada Família. 
Festejado pelas pastorais e fiéis da 
Santa Luzia, em Ribeirão Pires, 
unida à paróquia anfitriã, o jovem 
sacerdote foi empossado na manhã de 
domingo (17/02), na igreja localizada 
no Bairro dos Casa, em São Bernardo 
do Campo.

 Santo André: 
Padre Marcos Vinícius
(Paróquia São Geraldo 

Magella)

A luta pelos direitos sociais 
aliada à evangelização da sociedade. 
Esse será um dos grandes objetivos 
do padre Marcos Vinícius Wanderlei 
da Silva como administrador da 
Paróquia São Geraldo Magella, na 
Vila Guaraciaba, em Santo André. Ele 
tomou posse oficialmente na noite de 
domingo (17/02).

Padres assumem nova missão em nossa Diocese
Nove sacerdotes tomaram posse como párocos durante o mês de fevereiro, em celebrações presididas pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini

Confira um breve resumo das coberturas:

 Ribeirão Pires:
Padre Ricardo (Paróquia Matriz São José)

Com o objetivo de apresentar um 
cronograma de ações e desafios deste 
ano, a Diocese de Santo André realizou na 
manhã de quinta-feira (14/02), a primeira 
Reunião Geral do Clero de 2019, no 
auditório da Sociedade São Miguel, em 
Santo André. O encontro contou com 
mais de cem padres e religiosos do ABC.

Após a Oração Inicial e a leitura da ata 
da reunião anterior, o bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini agradeceu a 
presença dos sacerdotes e fez um breve 
balanço das iniciativas diocesanas.

Reunião Geral do Clero aponta
desafios e objetivos para 2019

Ser amigo das pastorais e 
aflorar o espírito acolhedor nas 
pessoas! Fortalecendo o carisma 
do ‘pai dos migrantes’, João Batista 
Scalabrini, e projetando uma 
comunidade participativa, o padre 
catarinense Ricardo José Guesser 
foi empossado pároco na noite 
de quinta-feira (21/02) na Igreja 
Matriz de Ribeirão Pires – Paróquia 
São José, no Centro Alto de Ribeirão 
Pires. 
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  8º Plano Diocesano de Pastoral

A Diocese de Santo André 
celebrou na noite de Quarta-
Feira de Cinzas, dia 6 de 

março, a abertura da Campanha da 
Fraternidade 2019 e do tempo litúrgico 
da Quaresma, com a celebração ocorrida 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no 
centro de Santo André. O vigário episcopal 
para a Pastoral e pároco da Catedral, padre 
Joel Nery, presidiu a missa, concelebrada 
pelo assessor diocesano da CF, padre Frei 
Geraldo dos Santos.

Com a frente do altar ambientado com 
símbolos e um banner da Campanha 
da  Fraternidade,  logo  no início 
da celebração, o Frei Geraldo 
dos Santos apresentou a equipe 
diocesana da CF 2019, que percorre 
as regiões apresentando palestras e 
orientações  promoveu a abertura oficial, 

ao destacar a importância do tema 
“Fraternidade e políticas públicas” e do 
lema “Serás libertado pelo direito e pela 
justiça” (Is 1,27) para as ações dos cristãos 
na sociedade e acompanhamento das 
iniciativas apresentadas pelos governantes 
para melhorias dos serviços essenciais e 
redução da desigualdade social.

O sacerdote frisou cinco elementos 
básicos para uma bem-sucedida 
Campanha da Fraternidade em todas as 
regiões pastorais e paróquias das sete 
cidades do Grande ABC: a Bíblia Sagrada, 
a doutrina social da Igreja, o texto-base da 
CF, o acompanhamento dos governantes e 
a participação popular.

“Não podemos ficar de braços 
cruzados. A Igreja não pode ficar sem 
falar. A Igreja, digo, povo de Deus. A 
nossa participação não pode ficar somente 

nos bancos das igrejas, mas também 
nos bancos do Senado, das câmaras, das 
prefeituras, exigindo um país melhor e 
cobrando políticas públicas eficientes 
dos nossos governantes. Esse deve ser o 
compromisso de cristão, de todos nós”, 
conclama Frei Geraldo, ao citar o método 
utilizado pela Igreja no Brasil: ver, julgar e 
agir para as ações da campanha.

Quaresma não é apenas tempo de 
conversão pessoal, mas também social

Durante a homilia, padre Joel Nery 
alertou que a proposta deste tempo litúrgico 
de penitência e caridade não deve ser 
apenas para uma conversão pessoal, mas 
também no âmbito social. “A quaresma é 
proposta como um tempo de caminhada 
rumo ao centro da nossa vida de fé. 
Quando celebramos no mistério central 
da fé, no tríduo da Páscoa de Jesus, na 
sua paixão, morte e ressurreição inseridos, 
nós o associamos num longo caminho da 
vida até o dia que esse tempo favorável, o 
tempo da salvação chegar, como dizia São 
Paulo”, comenta.

 “A vida toda devemos viver como a 
Quaresma nos propõe viver”, sintetiza, ao 
destacar três práticas quaresmais como a 
Esmola, ou seja, a caridade constante; a 
Oração reforçada, com a constante busca 
de se voltar ao Senhor; e as experiências 
de Penitência, como o jejum.

 Após a homilía, os fiéis receberam 
dos sacerdotes e ministros a imposição 
das cinzas, que simbolizam um convite 

à conversão, com o arrependimento e 
confissão dos pecados.

“Esse momento representa um sinal 
visível ao longo da Quaresma de que 
queremos trilhar um caminho de conversão 
e penitência, com mais oração, jejum e 
caridade”, descreve padre Joel Nery.

Novos seminaristas da Diocese de 
Santo André estiveram presentes na 
condução musical e cantos da Santa Missa.

CF 2019 estimula ação dos cristãos
por uma sociedade justa e igualitária

Além do lançamento e apresentação do tema da campanha deste ano, celebração marcou o início da Quaresma, tempo litúrgico que antecede a Páscoa

Adquira o livreto 
com encontros 
para Campanha
da Fraternidade

Para adquirir o livro texto-base 
da CF basta entrar em contato com 
o Centro de Pastoral da Diocese de 
Santo André no telefone: 4469-2077 
ou diretamente no 3º andar do prédio 
da Cúria Diocesana, na Praça do 
Carmo, 36 – Centro, Santo André.

Últimos exemplares.

Coordenadores e vices de todas 
as dez regiões pastorais participaram 
da escolha da nova coordenação da 
Pastoral da Acolhida da Diocese de 
Santo André, na primeira reunião de 
2019 realizada no sábado (09/02), no 
prédio da Cúria Diocesana, no Centro 
da cidade andreense.

O coordenador eleito é Renato Lorett 
(Região Santo André – Utinga); a vice-
coordenadora será Rizomar Lopes de 
Matos (Região Diadema), e o secretário 
Marcos Bukenis (Região Santo André – 
Centro).

“É uma importante ação para 
mobilizarmos cerca de 2,5 mil 
integrantes da Pastoral da Acolhida, 
presentes em 80 a 85 % das mais de 
100 paróquias e 200 capelas”, comenta 
o assessor diocesano da Pastoral da 
Acolhida, padre Vanderlei Nunes.

O trio começará a trabalhar com as 
dez regiões pastorais, na formação de 
agentes, na criação de um logotipo da 
pastoral e no agendamento da missa 
de envio com a presença do bispo 
diocesano Dom Pedro. O próximo 
encontro acontecerá no dia 18 de maio. 

A 1ª Assembleia do Apostolado da 
Oração da Diocese de Santo 
André acontece no dia 23 de 
março (sábado), das 8h30 às 11h30, 
no auditório Dom Jorge Marcos 
de Oliveira, no edifício da Cúria 
Diocesana, localizado na Praça do 
Carmo, nº36, no centro andreense.

Em carta enviada aos padres e 
às paróquias, assinada pelo diretor 
espiritual do Apostolado da Oração, 
padre Vinícius Ferreira Afonso, 
o documento ainda elenca cinco 
objetivos da Assembleia Diocesana 
do Apostolado da Oração: avaliar 
a caminhada; refletir sobre a 
nova configuração; reestruturar a 

organização regional, conforme os 
padrões diocesanos; implementar ações 
do 8º Plano Diocesano de Pastoral; 
preparar a Peregrinação Diocesana do 
quadro do Sagrado Coração de Jesus, 
em comemoração aos 175 anos de sua 
fundação (3 de outubro).

Participação
A carta ainda solicita que cada 

paróquia envie dois representantes da 
coordenação do Apostolado da Oração 
como delegados para a Assembleia, 
mesmo que o grupo paroquial ainda 
não tenha recebido o reconhecimento 
diocesano. As paróquias que não 
criaram o movimento, também podem 
enviar dois representantes, com vistas a 
iniciar um grupo paroquial.

Os dados devem ser informados 
ao Centro de Pastoral da Diocese de 
Santo André até o dia 19 de março, 
pelo telefone: 4469-2077 ou pelo e-
mail: centropastoral@diocesesa.org.
br , para organização da acolhida, café 
e locais de trabalho.

Pastoral Diocesana da Acolhida
elege nova coordenação

Assembleia Diocesana do Apostolado
da Oração ocorre no dia 23 de março
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CEBs refletem 
missão de Jesus 
como inspiração 

para grupos de rua

Na noite de segunda-feira (18/02), 
durante a abertura da Semana Regional 
da Fraternidade, que aconteceu em 
Mauá, o palestrante Sebastião Marcial 
Sobrinho, que atua na Pastoral Operária 
e nas CEBs, fez uma provocação sadia 
aos participantes sobre qual o lugar dos 
pobres em nossa missão e comparou a 
caminhada de Jesus com a luta pelos 
direitos sociais na atualidade.

Paróquia Santa
Rita de Cássia 

celebra 60 anos
de história

Celebrar uma caminhada de 60 anos 
com muitas histórias e graças alcançadas 
significa um verdadeiro casamento entre 
igreja e comunidade. E assim, a Paróquia 
Santa Rita de Cássia, em Diadema, 
comemorou o Jubileu de Diamante com 
a missa presidida pelo bispo da Diocese 
de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, concelebrada pelo padre 
Leandro Alves de Figueredo, pároco 
da igreja, em comunhão com cerca de 
300 fiéis e devotos da padroeira, na 
celebração ocorrida no domingo (03/02).

Paróquia São 
Maximiliano Kolbe 
comemora 10 anos 

de caminhada

A Paróquia São Maximiliano Maria 
Kolbe está em festa! Em ocasião dos 10 
anos de criação da igreja foi celebrada 
a abertura do primeiro Ano Jubilar, um 
momento forte de ação de graças e de 
colher os frutos da caminhada até agora 
realizada, com a missa solene, que foi 
presidida pelo pároco Pe.Ryan Holke, 
no domingo (10/03), no Centro Social 
Maximiliano Kolbe com a presença das 
comunidades.

A Diocese participou das comemorações 
dos 80 anos do Movimento das Equipes de Nossa Senhora, 
celebrado na segunda-feira (25/02), cuja data da primeira 
reunião realizada pelo grupo ocorreu neste mesmo dia, só 
que no ano de 1939, na França.

Na Diocese de Santo André, a ação conta com 
241 casais e 38 conselheiros espirituais, que atuam na 
evangelização desde a década de 1970.

Diocese participa da maior 
romaria do Terço dos Homens

Dezenas de 
devotos e fiéis de 
80 paróquias da 
Diocese de Santo 
André se juntaram 
a mais de 78 mil 
pessoas de todo o 
país numa única voz 
para louvar, agradecer e pedir graças à Padroeira 
do Brasil, durante a 11ª edição da Romaria 
Nacional do Terço dos Homens, realizada na sexta 
e sábado (15 e 16/02), no Santuário Nacional de 
Aparecida, em Aparecida (SP). O evento superou 
todas as expectativas ao ultrapassar a previsão de 
50 mil romeiros. A Romaria do Terço dos Homens é 
uma das maiores do país.

Pastorais recebem 
espiritualidade das 

Oficinas de Oração e Vida
Motivado pela necessidade de apoio 

ao desenvolvimento das atividades 
pastorais cotidianas, o movimento 
das Oficinas de Oração e Vida realizou 
na noite de quinta-feira (21/02), uma 
palestra para coordenadores e gestores da Área 
Pastoral para o Laicato, Vida e Família da Diocese 
de Santo André, no auditório da Cúria Diocesana.

No dia 10 de março teve início um novo ciclo 
nas Oficinas de Oração e Vida. Mas para algumas 
modalidades ainda há vagas. Mais informações: 
Telefone: (11) 4425-4136/ 94196-3034 (falar com 
Tito), pelo e-mail: oficinasdeoracao@diocesesa.
org.br e ainda pelos sites www.tovbrasil.com.br 

  Igreja e Nova Evangelização

 Acontece nas Regiões

Equipes de Nossa Senhora 
celebra 80 anos de atuação

Para celebrar os 130 anos da 
construção da paróquia Senhor Bom 
Jesus de Paranapiacaba, um dia de 
atividades está programado para 16 
de março (sábado), com a entrega 
das obras de restauração do templo 
iniciadas no ano passado. Solenidade 
especial acontecerá às 16h, com a 
missa presidida pelo bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini.

A igreja está localizada na Rua 
Rodrigues Quaresma, em Paranapiacaba, 
no município de Santo André.

Reinauguração 
marca 130 anos 

de Igreja em 
Paranapiacaba

Caminhada Quaresmal mobiliza jovens por oração e conversão
Com a presença de aproximadamente 500 jovens, a 3ª edição da Caminhada 

Quaresmal aconteceu na manhã de domingo (10/03), na Região Pastoral Utinga, na 
cidade andreense. Organizada pelo Setor Juventude da Diocese de Santo André, a 
atividade teve início na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Praça do Cruzeiro, 420 
– Vila Curuçá), com a Santa Missa celebrada pelo assessor diocesano da Juventude, 
padre José Aparecido, e concelebrada pelo pároco anfitrião, padre Vanderlei Ribeiro.

Em seguida, os jovens entoaram louvores e rezaram o terço pelas ruas do 2º 
Subdistrito de Santo André rumo à Paróquia Santa Maria Goretti, onde aconteceu o 
almoço e o encerramento da peregrinação.  

Cerca de oito mil pessoas participam dos Rebanhões do Carnaval
Os Rebanhões do Carnaval com Cristo da RCC (Renovação Carismática Católica) da Diocese de Santo André reuniram cerca de 

oito mil pessoas entre os dias 2 e 5 de março, durante as atividades realizadas em oito localidades das sete cidades do Grande ABC.
Com o tema “Deus nos amou primeiro” (I Jo 4,19b), além dos louvores, shows, pregações, Santas Missas e adorações ao 

Santíssimo Sacramento, os eventos também tiveram gestos de amor e coletividade, uma vez que arrecadaram toneladas de 
alimentos e roupas para famílias carentes, inclusive para desabrigados após os deslizamentos de terra ocorridos na região do 
Jardim Zaíra, em Mauá.



8 NOTÍCIAS DA DIOCESEMarço de 2019 - A BOA NOTÍCIA

NOMEAÇÕES DIOCESANAS

  Consentimento do Bispo Diocesano com pedido de 
renuncia do Revmo Sr. Padre Wanderson Cintra Silva.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Carlos Alberto 
do Carmo Barbosa, CS como Vigário Paroquial da 
Paróquia São José – Centro, em Ribeirão Pires – SP.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Ricardo José 
Guesser, CS como Pároco da Paróquia São José – 
Centro, em Ribeirão Pires – SP.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Vinícius Ferreira 
Afonso como Vice-Chanceler da Cúria Diocesana 
de Santo André.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Cláudio Anselmo 
Santos Silva, CSsR como Vigário Paroquial da Paróquia 
Menino Jesus – Jardim Marilene, em Diadema – SP.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Antônio Carlos 
Barreiro, CSsR como Pároco da Paróquia Menino 
Jesus – Jardim Marilene, em Diadema – SP.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Wojciech 
Mittelstaedt, SVD como Vigário Paroquial da 
Paróquia Santo Arnaldo Janssen – Jardim São Judas 
Tadeu, em Diadema – SP.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Ademir Santos 
de Oliveira como Moderador da Cúria Diocesana.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Guilherme Franco 
Octaviano como Coordenador Diocesano de Liturgia.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Guilherme Franco 
Octaviano como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora do Paraíso – B. Paraíso, em Santo André – SP.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Clayton Ramos 
Costa como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora dos Navegantes – Bairro Eldorado, em 
Diadema – SP.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Carlos Alberto da 
Rocha Vasconcelos, NDS, como Vigário Paroquial 
da Paróquia São Pedro Apóstolo – Vila Guarani, em 
Mauá

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Márcio Antonio 
Vidal de Negreiros, OSA, com Uso de Ordem em 
nossa Diocese de Santo André.

  Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Adriano Pereira da 
Silva como Pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo – 
Vila Santa Luzia, em São Bernardo do Campo.

AGENDA DIOCESANA
 16 de março - Reunião do CDP - 9h
 17 de março - Encontro dos Vocacionados - 

Pastoral Vocacional - 15h
 21 de março - Abertura do ano letivo do Seminário  

Diocesano com as 3 casas e Reinauguração da Casa 
de Teologia – Missa às 10h30

 23 de março - Assembleia Diocesana do 
Apostolado da Oração  – 8h30

 24 de março - Festa da ACIES - Legião de Maria - 15h
 26 de março - Palestra de Dom Pedro no Encontro 

de Formação da Pastoral Familiar  – 19h30
 29 e 30 de março - 24 Horas para o Senhor  – 15h
 30 de março - Encontro de Formação da Pastoral 

do Migrante - 8h30
 31 de março - Formação de Agentes da Pastoral 

de Sobriedade - 8h

EDITAL N°10.83/18
O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, 
convoca Paulo Teixeira da Silveira, nascido em São Bernardo 
do Campo, em 29/03/1955, filho de Santiago Teixeira da 
Silveira e Zaíra Conceição de Lima. Se alguém conhecê-lo, 
peça que contate: (11) 4469-2077 

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

EDITAL N°10.81/18
O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, 
convoca Maria Quitéria de Moraes Vitor, nascida em Palmeira 
dos índios/AL em 25/12/1975,  filha de Pedro de Morais Vitor e 
Hilda Maria Vitor, de endereço incerto. Se alguém conhecê-la, 
peça que contate: (11) 4469-2077 

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

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

Um castelo dividido em moradas: foi essa a bela metáfora criada por Santa Teresa de Jesus para descrever os 
estágios que a alma percorre na sua jornada em direção a Deus. Neste clássico da espiritualidade cristã, a mística 
espanhola transmite sua doutrina espiritual e, ao mesmo tempo, descreve com extrema elegância a própria 
experiência com o divino. Uma obra para almas incansáveis na busca pela perfeição.

Santa Teresa de Jesus

Castelo
interior
ou moradas
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EDITAL N°10.99/18
O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, 
convoca Cesar da Costa Kubo, nascido em Santos/SP, em 
07/01/1980, filho de Saturnino Kubo e Sandra Maluf da 
Costa Kubo. Se alguém conhecê-lo, peça que contate: (11) 
4469-2077 

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

Levamos a conhecimento de todos, que Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, assinou os seguintes documentos:

Dom Nelson Westrupp completa
60 anos de profissão religiosa 

“A nossa principal missão é sermos discípulos de Jesus Cristo 
e fiéis ao nosso carisma, testemunhas da primazia do Reino”.

Com essa frase, o bispo emérito diocesano Dom Nelson 
Westrupp relembrou no Dia Mundial da Vida Consagrada, os 
primeiros votos de sua profissão religiosa que completaram 
60 anos no dia 2 de fevereiro de 2019. A data marcante 
aconteceu na Congregação dos Padres do Sagrado Coração 
de Jesus (dehonianos), em Corupá (SC), no ano de 1959.

“Após o noviciado (em 1958), que é uma preparação muito 
profunda para a vida religiosa, emiti os primeiros votos religiosos, 
também chamados de conselhos evangélicos, os votos de 
obediência, de castidade e de pobreza”, recorda Dom Nelson. 

Com o lema episcopal “Sem mim, nada podeis”, Dom Nelson foi bispo 
da Diocese de Santo André durante 11 anos e meio (29 de novembro de 2003 
até julho de 2015), sendo sucedido por Dom Pedro Carlos Cipollini. Ele ainda 
ocupou o cargo de administrador apostólico da Diocese de Lages, em 2017, 
antes de retornar para o ABC, como bispo emérito, em 2018.

Padre Giuseppe Bortolato: uma história 
de fé e compromisso com o povo

“Foi uma caminhada muito bonita na minha vida. Se tivesse 
que voltar, faria a mesma coisa”. Após 17 anos de serviços 
prestados ao povo de Deus, na Diocese de Santo André, 
padre Giuseppe Bortolato cumprirá nova missão a partir de 
março deste ano. Ele assumirá como reitor propedêutico do 
seminário Congregação dos Missionários de São Carlos, 
em Jundiaí, e também contribuirá como padre espiritual no 
seminário João XXIII, em São Paulo.

Pároco durante 13 anos na Igreja Matriz de SBC – Basílica 
Menor N.  S. da Boa Viagem (assumiu em 2006) e quatro anos 
na Matriz andreense (1979 a 1983), o sacerdote da Congregação dos Missionários 
de São Carlos, conhecida como padres carlistas e scalabrinianos, realizou um dos 
primeiros trabalhos na Diocese de Santo André, na Pastoral Carcerária. 

“Assumi no período de Dom Cláudio Hummes, bispo da Diocese Santo 
André, de 1975 a 1996, e foi uma experiência fantástica. A cadeia tinha virado 
a minha segunda casa”, relembra o padre, que também é reconhecido pelo forte 
trabalho de formação e evangelização com os jovens.


