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A Campanha da Fraternidade deste ano tem como tema 
a “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”, 
buscando alertar a sociedade para o cuidado da criação, 
respeitando sempre a vida. Leia a página 5.

Camilo e Hamilton são acolhidos na 
“Jesus de Nazaré”

Diáconos transitórios: Camilo e Hamilton 
são acolhidos na Paróquia Jesus de Nazaré e 
passam a servir no Ano Pastoral. 
Veja como foi na página 4.

Campanha da Fraternidade 
e os Biomas Brasileiros

Milhares de rostos formam a face da nossa Igreja!
Conhecê-los, ouví-los e acolhê-los é fundamental! Para tanto, a Diocese convocou o Sínodo Diocesano... Veja na página 3
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  A voz do Pastor

A voz do Papa

Jamais feche o coração ao perdão do Senhor
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Jesus é o sumo sacerdote. E o 
sacerdócio de Cristo é a grande 
maravilha, a maior maravilha que 

faz cantar um canto novo ao Senhor. O 
sacerdócio de Cristo se realiza em três 
momentos, explicou o Papa: 

O primeiro é a Redenção, pois enquanto 
os sacerdotes na Antiga Aliança tinham 
que oferecer sacrifícios todos os dias, 
Cristo ofereceu a si mesmo, uma vez por 
todas, pelo perdão dos pecados. Com esta 
maravilha, Cristo levou ao Pai, recriou a 
harmonia da criação, destacou Francisco.

A segunda maravilha é a que o Senhor 
faz agora, isto é, rezar pela humanidade. 

“Enquanto nós rezamos aqui, Ele reza 
por nós, por cada um de nós”, ressaltou 
o Papa. “Agora, vivo, diante do Pai, 
intercede para que não falte a fé. Quantas 
vezes, de fato, se pede aos sacerdotes que 
rezem porque sabemos que a oração do 
sacerdote tem uma certa força, justamente 
no sacrifício da Missa”.

A terceira maravilha será quando Cristo 
voltar, mas esta terceira vez não será em 
relação ao pecado, será para “fazer o 
Reino definitivo”, quando levará a todos 
com o Pai.

“Há esta grande maravilha, este 
sacerdócio de Jesus em três etapas – 

quando perdoa os pecados uma vez por 
todas; quando intercede agora por nós; e 
quando Ele voltar – mas tem também o 
contrário, ‘a blasfêmia imperdoável’. É 
duro ouvir Jesus dizer essas coisas, mas 
Ele falou disso e, se o diz, é porque é 
verdade. ‘Em verdade, Eu digo que tudo 
será perdoado aos filhos dos homens – e 
nós sabemos que o Senhor perdoa tudo 
se abrirmos um pouco o coração. Tudo! – 
os pecados e também todas as blasfêmias 
serão perdoadas! – mas quem blasfemar 
contra o Espírito Santo não será perdoado 
eternamente’”.

Concluindo, o Papa retomou as grandes 

maravilhas do sacerdócio de Cristo e 
também a “blasfêmia imperdoável”, não 
porque o Senhor não queira perdoar tudo, 
mas porque esta pessoa está tão fechada 
que não se deixa perdoar: 
a blasfêmia contra esta 
maravilha de Jesus.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Mensagem de Dom Pedro

Datado de 23 de janeiro de 2017, 
Dom Pedro Carlos Cipollini 
encaminhou uma carta a todos 

os diocesanos e diocesanas da Diocese 
de Santo André. A seguir apresentamos 
o inteiro teor da correspondência:

Aos Presbíteros e Diáconos que 
buscam realizar sua vocação no exercício 
do ministério ordenado com a entrega 
de suas vidas para que nossa Igreja seja 
cada vez mais semelhante a Jesus;

Aos Religiosos e Religiosas que estão 
presentes em nossa Diocese consagrados 
a ilustrar a Igreja com o testemunho de 
uma vida voltada totalmente para Deus 
conforme o carisma de cada um;

Aos Seminaristas e Vocacionados, 
jovens que buscam, com amor e 
sinceridade, discernir os sinais de Deus 
para suas vidas;

Aos fiéis Leigos e Leigas que 
na vivência da dignidade batismal 
assumem o seguimento de Jesus Cristo 
como discípulos missionários;

A todas as pessoas de boa vontade 
que se unem a nós na busca de construir 
a cada dia a Civilização do Amor, 
expressão do Reino de Deus nesta 
Terra: “Dou sempre graças a Deus 
por todos vós, fazendo continuamente 
memória de vós em nossas orações, 
recordando diante de Deus, nosso Pai, 
vossa fé operante” (1Tes 1,2)

Venho até vocês no início deste 
novo ano para convidá-los a agradecer 
os dons que recebemos no ano que 
terminou. Os dons que cada um recebeu 
e os dons que toda nossa Igreja recebeu. 
Entre tantas graças, assinalo o Ano 
Santo da Misericórdia e as Visitas 
Pastorais Missionárias.

Ao iniciarmos este novo ano pastoral 
descortinam-se diante de nós as 
oportunidades que Deus nos oferece para 
realizarmos nossa vida como pessoas, 
segundo seu projeto, e a oportunidade 
de participarmos na construção de nossa 
Igreja Particular.

Todos temos necessidade dos outros 
para florescermos e darmos frutos: 
“Tenho necessidade do outro para ser eu 
mesmo”. O meu destino é tornar-me eu 
mesmo para beneficiar os outros. Esta é 
a Boa Nova que Jesus trouxe ao mundo. 
Deus nos ama, doa-se a nós e convida-nos 
a amarmos uns aos outros.

Estamos em uma crise social que parece 
difícil de ser solucionada. Muitos veem 
as crises como momentos de desânimo 
ou desespero; outros veem-na como 
oportunidade. Vamos estar entre estes 
últimos. Aproveitemos a oportunidade 
que Deus nos dá. Ele nos ajudará a superar 
os obstáculos e nos indica sempre o 
caminho da oração da união e da partilha.

A Campanha da Fraternidade deste ano 
nos convida a pensar não somente no 
bem estar pessoal ou de grupos, mas na 
linha do que propõe o Papa Francisco na 
encíclica Laudato Sí, somos convidados 
a pensar a natureza não só para si, senão 
para todos, a fim de que todos tenham 
vida e a tenham em abundância.

Nossa Diocese está realizando neste 
ano seu primeiro Sínodo Diocesano. 
Este Sínodo quer ser expressão de nosso 
desejo de caminhar juntos como Igreja. 
O modo de ser da Igreja é o modo 
sinodal que se expressa na comunhão e 
participação.

Gostaria que todos participassem 
contribuindo com sua presença e atuação. 

Com os olhos da fé, com a esperança que 
nos deve animar, trilhemos este caminho 
sinodal confiantes na força do Espírito 
Santo. A pesquisa que foi realizada sobre 
nossa Diocese, indica-nos que estamos 
em um momento no qual devemos tomar 
decisões importantes, principalmente em 
nível pastoral. Participe. Deus quer que 
tomemos parte da projeção do futuro de 
nossa Igreja. Nossa Igreja conta com você.

Queremos ser uma Igreja voltada para 
a missão. E aqui é necessário recordar 
que a Igreja existe para os outros, para 
ser missionária. Assim como nós, para 
sermos humanos, devemos nos envolver 
com o sofrimento dos outros, assim a 
Igreja, para ser ela mesma, semelhante 
a Jesus Cristo, deve envolver-se com o 
sofrimento dos irmãos; partilhando o pão 
da amizade e também o pão material. 
Alguma coisa de bom acontece onde está 
a Igreja, onde a comunidade se reúne para 
ouvir e celebrar a Palavra que se faz pão 
na Eucaristia. Isto porque Deus deu-nos a 
plenitude da vida em Jesus Cristo.

Quero agradecer a todos, em especial 
os presbíteros, pela colaboração. Exorto 
a todos a participarem da vida de nossa 
Igreja, sem desânimo ou desilusão. 
Nosso compromisso é com Jesus Cristo 
e seu Reino de amor e paz.

A Igreja no Brasil, através da 
Conferência dos Bispos, entregou-nos 
na 54ª Assembleia Geral em abril do ano 
passado um valioso documento sobre o 
qual quero chamar a atenção. Trata-se 
do Documento 105: “Cristãos Leigos e 
Leigas na Igreja e na Sociedade – Sal 
da Terra e Luz do Mundo – Mt 5,13-
14”. Nele podemos ler: “Os cristãos 
leigos e leigas que vivem sua fé no 

cotidiano de cada dia, nas tarefas mais 
humildes, no voluntariado, cuja vida 
está escondida em Deus, são o perfume 
de Cristo, o fermento do Reino, a glória 
do Evangelho. Eles se santificam nos 
altares de seu trabalho...” (cf. n. 35). 
Que possamos vencer o clericalismo no 
sentido de promover o protagonismo 
dos leigos na missão que lhes é própria.

Enfim, este Ano Mariano propõe-
nos seguir o exemplo de Maria. Ela que 
foi discípula fiel e é a estrela da Nova 
Evangelização. O Ano Mariano, para 
celebrar os 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora Aparecida 
nas águas do rio Paraíba, nos leva 
a bendizer a Deus e renovar nosso 
compromisso com o Evangelho.

Colocando-me inteiramente a serviço 
de todos, pedindo que rezem por mim, 
em nome de Jesus peço a bênção de 
Deus para todos.

Esta é a Boa Nova que Jesus trouxe ao mundo. Deus nos ama, doa-se a nós e convida-nos a amarmos uns aos outros
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Números do Grande ABC são
apresentados na Sessão Sinodal

Com a presença do bispo 
diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, e do bispo 

emérito, Dom Nelson Westrupp, scj, 
aconteceu no dia 03 de dezembro, a 
primeira Sessão Sinodal da Diocese 
de Santo André, que teve como tema 
“O sonho missionário de chegar a 
todos”. Dom Pedro recepcionou os 
delegados na porta do Externato Santo 
Antonio, em São Caetano do Sul, 
local do encontro que foi aberto com 
um Momento de Oração.

Em seguida,  o termo Sínodo foi 
apresentado por que explicou estar a 
Diocese de Santo André vivenciando 
um momento oportuno para esta 
realização. “Estou aqui há um ano e 

cinco meses,  e me admiro muito pela 
vitalidade desta diocese, que propiciou 
uma importante caminhada de fé. 
Agora chegou a hora de buscarmos 
a resposta do Espírito Santo para 
discernirmos o nosso futuro. O Sínodo 
nos permitirá esta resposta”.

Dom Pedro falou da importância 
do Sínodo para a Igreja. “Moisés se 
reunia com os 70 Anciãos, pessoas 
que o ajudavam a tomar as decisões. 
Tivemos o primeiro Sínodo da Igreja 
que ajudou a discernir sobre o que 
pensavam Pedro e Paulo. É preciso ter 
em mente que não basta ser maioria, é 
preciso que haja consenso. É preciso 
levar em conta o que pensa a outra 
parte, a nunca oprimir a minoria. É 

preciso debater e aparar as arestas, 
sempre”.

O Pastor da Igreja no Grande 
ABC terminou afirmando que “São 
João Crisóstomo dizia que Igreja 
é sinônimo de Sínodo”, e sobre o 
símbolo de nosso sínodo, ensinou 
que “a imagem é de uma caravela 
com uma cruz. Neste barco estamos 
todos nós diocesanos de Santo André. 
Estamos viajando juntos rumo a um 
local que sabemos onde é”.

Padre Joel Nery, um dos moderadores 
do Sínodo, fez uma explanação sobre os 
itens do Regimento, explicando como 
será o processo desta caminhada que 
durará um ano, já que será concluído 
no dia 15 de novembro próximo.

Grande ABC em números

Na segunda parte da Sessão 
Sinodal, os delegados puderam 
ter o primeiro contato com os 
números da pesquisa encomendada 
pela Diocese de Santo André para 
o Inpes, empresa de pesquisa da 
Universidade de São Caetano do Sul, 
a USCS. Com o título de “Subsídios 
ao Entendimento da Dinâmica 
Religiosa, Sócio-Econômica e 
Demográfica da Região do Grande 
ABC”, este resumo inicial foi 
apresentado pelos professores, 
Leandro Prearo, Daniel e Maria do 
Carmo Romeiro.

Pelo estudo,  fica clara a forte 
diferença entre a região atual e 

a de trinta, quarenta anos. Basta 
dizer que, enquanto no Brasil 
tivemos o crescimento de 200% da 
população, aqui no Grande ABC este 
número atingiu 439%, resultando 
evidentemente na reivindicação por 
mais casas, mais ruas, mais escolas, 
mais hospitais, mais saneamento 
básico, etc, etc, etc.

Prearo explanou que “veio muita 
gente de fora. Onde tinha espaço, 
foi ocupado, como vemos mais 
fortemente em Mauá e Diadema. 
O número grande de empresas 
trouxe um contingente grande. 
Nos idos de 1970, 1980, de cada 
dez trabalhadores, sete atuavam na 
indústria. Agora as empresas foram 
embora, e a população enfrenta um 

grave problema social”.
O técnico também evidenciou que 

“há 30 anos, de cada 100 famílias, 12 
eram chefiadas por mulheres. Hoje 
este número cresceu para 27 em 
cada 100. O interessante é que se o 
motivo deste crescimento no Brasil, 
foi causado pelo desemprego, aqui 
no Grande ABC, a causa é a morte 
do marido. A mulher vive mais, e aí 
temos o índice da viuvez”.

A pesquisa foi estruturada nos dois 
formatos. Tivemos a Qualitativa e 
a Quantitativa. Na primeira, foram 
ouvidas por três horas, 67 pessoas 
divididas em sete grupos, (37 
mulheres e 30 homens, já que na 
população tem mais mulheres do 
que homens, 51,2% de mulheres e 

48,2 de homens). E na Quantitativa 
foram ouvidas 3.180 pessoas, nas 
sete cidades.

Os números completos da 
pesquisa apontam um quadro bem 
interessante como a de que 20% da 
população não têm a escolaridade 
do Fundamental, e que 71,7% têm 
casa própria.

Sobre o Catolicismo encontramos 
números como a de que em 1960, 
90,7% eram católicos, em 2010, 
caiu para 56,5%. E a contagem atual 
em 2016, é de 46,8% católicos. 35% 
vão uma vez por semana na missa, e 
16% são católicos praticantes.

No Site da Diocese tem o link que 
dá acesso ao site do Sínodo, com 
todas as informações pertinentes.

Agora chegou a hora de buscarmos a resposta do Espírito Santo para discernirmos o nosso futuro.
O Sínodo nos permitirá esta resposta!



Na noite de 18 de dezembro, 
na Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, o bispo, Dom 

Pedro Cipollini,  presidiu a solenidade 
religiosa de instituição de 350 novos 
Ministros Extraordinários da Comunhão 
Eucarística, da Bênção, das Exéquias e 
do Culto e da Palavra de 19 paróquias. 
A grande solenidade de renovação das 
instituições para todas as 100 paróquias 
vai acontecer no dia 7 de setembro no 
Ginásio Poliesportivo de São Bernardo 
do Campo.

Dom Pedro falou de sua alegria 
em ver tantos rostos já conhecidos, 
rostos de pessoas que são ativas em 
suas comunidades e que naquela noite 
participaram da instituição de alguma das 
formas de servir e auxiliar o sacerdote. 
“Não se trata de ocupar o lugar do padre, 
mas de ajudar o padre, tendo São José 
como modelo destas ações. Tenhamos 
em mente sempre a forma de agir de São 
José, que foi fiel em seu silêncio e agiu 
na simplicidade”, pediu o bispo.
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Os novos Diáconos Camilo e Hamilton
são acolhidos na “Jesus de Nazaré”
Na noite de terça-feira, 10 de 

janeiro, na Paróquia Jesus de 
Nazaré, foi celebrada a Missa 

de Acolhida aos Diáconos Transitórios: 
Camilo Gonçalves de Lima e Hamilton 
Gomes do Nascimento, que ali 
passam a servir neste Ano Pastoral. A 
paróquia fica na Rua Isabel Andrade 
Maia, 537, na Vila São José, em São 
Bernardo do Campo, e é composta 
pelas comunidades:  Maria de Nazaré, 
Cristo Rei, São João Batista, Santo 
Expedito, Nossa Senhora Aparecida, 
São Sebastião, São Francisco, José de 
Nazaré, Nossa Senhora de Guadalupe, 
Nossa Senhora da Consolação, Santa 
Luzia, Nossa Senhora de Fátima e São 

Será um período curto, mas que vão se recordar com muita alegria, no futuro

Pedro e São João.
Falando para a Assembleia, o Diácono 

Camilo assim se expressou: “Recordo que 
fizemos anos atrás, uma ação missionária 
no entorno desta paróquia que hoje nos 
acolhe. E também naquele período,  
as famílias abriram suas casas, nos 
alimentaram, nos ouviram. É, portanto, 
com muita alegria,  que retornamos, hoje 
para uma outra forma de missão. Agora, 
como diáconos. Não será uma questão 
de ensinar. Esta ação de ensinar vamos 
fazer de forma conjunta, um ensinando ao 
outro”, disse.

Também o Diácono Hamilton falou para 
uma igreja lotada: “É muito gostoso ver 
tantos rostos queridos. Agradeço a cada 
um de vocês que vieram participar deste 
momento importante de nossas vidas. 
Vejo representantes de todas as paróquias, 
comunidades por onde já passamos em 
nossa caminhada. A vinda de vocês é uma 
prova de que confiam e esperam muito 
de nosso trabalho pastoral. Agradeço 
esta confiança e digo que também confio 

em vocês, para juntos realizarmos este 
trabalho para Deus”, contou.

Padre Gabriele que presidiu a 
celebração explicou que, “A condição de 
diáconos dos que chegam para trabalhar 
é diferente, por exemplo, da condição 
do Diácono Vicente Moreira, que ali já 
serve há vários anos. Os diáconos Camilo 
e Hamilton são transitórios. Vivenciam 
este momento enquanto aguardam 
a ordenação sacerdotal. Já Vicente é 
Diácono Permanente”, explicou. O 
sacerdote também identificou as pastorais 
que cada um estará à frente, neste ano, 
deixando os fiéis bastante contentes.

Ao final da celebração, vários 
paroquianos, incentivados por Padre 
Gabriele, falaram sobre o que esperam 
dos novos diáconos. Tanto Camilo, como 
Hamilton,  ouviram que “Queremos 

“É muito gostoso ver tantos rostos 
queridos. Agradeço a cada um de vocês 
que vieram participar deste momento 

importante de nossas vidas”.
Diácono Hamilton

“É, portanto, com muita alegria,  que 
retornamos, hoje para uma outra forma 

de missão. Agora, como diáconos”. 
Diácono Camilo

caminhar juntos, dar e receber amor, 
partilhar o trabalho”. Assim como 
“Que possam ser bons amigos. Será um 
período curto, mas esperamos que se 
recordem deste tempo com muita alegria, 
no futuro”. E também “Que tenham 
paciência. Nossa comunidade é grande e 
sabemos que tem muito trabalho”. “Que 
passem seu conhecimento das coisas de 
Deus para nós.”

Diocese institui novos 350 Ministros Extraordinários

Em seus ensinamentos, Dom Pedro 
também explicou que “ministro é a 
junção de duas palavras, e que somadas 
querem dizer: fazer-se menor”. Ele 
contou que no tempo de Jesus, as mesas 
eram baixas e aqueles que serviam, 
tinham que se abaixar. É desta forma, 
plena de humildade, que devemos servir 
na comunidade”, concluiu

As paróquias que tiveram seus 
ministros extraordinários instituídos 
no domingo foram: Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, Nossa Senhora 

de Fátima, de Santo André; São José 
do Baeta Neves, Santa Teresinha, São 
Pedro e São Paulo, São João Batista, 
Nossa Senhora de Assunção e São 
Maximiliano Maria Kolbe de São 
Bernardo do Campo; São João Batista 
do Rudge Ramos;  De São Caetano 
do Sul, as paróquias, Nossa Senhora 
Aparecida, São Bento e Nossa Senhora 
Prosperidade;  De Mauá, São João 
Batista, São José, São Felipe Apóstolo, 
Nossa Senhora Aparecida e a centésima 
paróquia, São José Operário.

“Ministro é a junção de duas palavras, e que somadas querem dizer: fazer-se menor”

Fotos: Jéssica Portugal 
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Biomas Brasileiros geraram o tema da
Campanha da Fraternidade deste ano
 
Dando ênfase à diversidade de cada bioma criamos relações respeitosas com a vida

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
publicou o texto-base da 

Campanha da Fraternidade (CF) de 2017, 
que este ano tem o tema “Fraternidade: 
biomas brasileiros e defesa da vida” e o 
lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 
2.15), a iniciativa alerta para o cuidado da 
criação, de modo especial,  dos biomas 
brasileiros.

Segundo o bispo auxiliar de Brasília 
(DF) e secretário geral da CNBB, dom 
Leonardo Ulrich Steiner, a proposta é 
dar ênfase à diversidade de cada bioma 
e criar relações respeitosas com a vida e 
a cultura dos povos que neles habitam, 

No contexto das Comemorações 
dos 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, no rio Paraíba do Sul, a 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) instituiu o Ano Nacional 
Mariano, iniciado no dia 12 de outubro, 
data da solenidade de nossa padroeira.

Na mensagem divulgada pela 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, a presidência da entidade destaca 
que a celebração dos 300 anos é uma 
“grande ação de graças”. Desde 2014, 
as dioceses do Brasil se preparam para 
esta comemoração, recebendo a visita 
da imagem peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida. Para os bispos do Brasil, o 
gesto de percorrer cidades e periferias, 
lembra aos pobres e abandonados que 

eles são os prediletos do coração 
misericordioso de Deus.

No documento da CNBB 
pode se ler que, “Como no 
episódio da pesca milagrosa 
narrada pelos Evangelhos, 
também os nossos 
pescadores passaram 
pela experiência do 
insucesso. Mas, também 
eles, perseverando 
em seu trabalho, 
receberam um dom 
muito maior do que 
poderiam esperar: 
‘Deus ofereceu 
ao Brasil a sua 
própria Mãe’. 
Tendo acolhido 

o sinal que Deus lhes tinha dado, os 
pescadores tornam-se missionários, 
partilhando com os vizinhos, a graça 
recebida. Trata-se de uma lição sobre 
a missão da Igreja no mundo: ‘O 
resultado do trabalho pastoral não 
se assenta na riqueza dos recursos, 
mas na criatividade do amor’ 
(Papa Francisco).

Todas as famílias e 
comunidades são convidadas 
a participar intensamente 
desse Ano Mariano, que vai, 
certamente, fazer crescer 
ainda mais o fervor desta 
devoção e da alegria em 
fazer tudo o que Ele 
disser (cf. Jo 2,5).”

Papa Francisco confirma concessão 
de indulgências plenárias

A Penitenciária Apostólica anunciou 
o pedido do Papa Francisco para o 
reconhecimento do ano jubilar em curso 
no Brasil e a concessão da indulgência 
para aqueles que “verdadeiramente 
penitentes e impulsionados pela 
caridade” visitarem na forma de 
peregrinação o Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida 
(SP), ou qualquer igreja paroquial do 
Brasil dedicada à padroeira do país.

A iniciativa de proclamação do Ano 
Nacional Mariano foi aprovada pela 54ª 
Assembleia Geral da CNBB e segue até 
o dia 11 de outubro de 2017.

Estamos vivenciando o Ano Nacional Mariano
“Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe”

especialmente à luz do Evangelho. 
Para ele, a depredação dos biomas é a 
manifestação da crise ecológica que 
pede uma profunda conversão interior. 
“Ao meditarmos e rezarmos os biomas 
e as pessoas que neles vivem,  sejamos 
conduzidos à vida nova”, afirma.

Ainda de acordo com o bispo, a 
Campanha deseja, antes de tudo, que o 
cristão seja um cultivador e guardador 
da obra criada. “Cultivar e guardar 
nasce da admiração! A beleza que toma 
o coração faz com que nos inclinemos 
com reverência diante da criação. A 
campanha deseja, antes de tudo, levar à 
admiração, para que todo o cristão seja 

um cultivador e guardador da obra criada. 
Tocados pela magnanimidade e bondade 
dos biomas, seremos conduzidos à 
conversão, isto é, a cultivar e a guardar”, 
salienta.

Além de abordar a realidade dos 
biomas brasileiros e as pessoas que neles 
moram, a Campanha deseja despertar as 
famílias, comunidades e pessoas de boa 
vontade para o cuidado e o cultivo da 
Casa Comum. Para ajudar nas reflexões 
sobre a temática, são propostos subsídios, 
sendo o texto-base,  o principal.

Dividido em quatro capítulos, a partir 
do método ver, julgar e agir, o texto-
base faz uma abordagem dos biomas 

existentes, suas características e 
contribuições eclesiais. Também traz 
reflexões sobre os biomas e os povos 
originários, sob a perspectiva de São 
João Paulo II, Bento XVI e o papa 
Francisco. Ao final, são apresentados os 
objetivos permanentes da Campanha, os 
temas anteriores e os gestos concretos 
previstos durante a Campanha 2017.

Quarenta dias antes da Páscoa, 
a Igreja abre solenemente o 
tempo de penitência, chamado 

Quaresma, em preparação para a celebração 
da Páscoa. É a Quarta-feira de Cinzas.

Neste dia, após a Liturgia da Palavra, em 
que se proclama o trecho do Evangelho em 
que Cristo recomenda a oração, o jejum e a 
esmola como exercícios de conversão (cf. 
Mt 6,1-18), realiza-se o rito da imposição 
das cinzas. Elas são sinal de penitência, 
no sentido de conversão. A conversão 
consiste, sobretudo, no reconhecimento 
de nossa condição de criaturas limitadas, 
mortais e pecadoras. No gesto de imposição 
das cinzas sobre a cabeça das pessoas, o 
sacerdote ou o ministro diz: “Convertei-vos 
e crede no Evangelho”.

A conversão consiste em crer no 
Evangelho. Crer é aderir a ele, viver 
segundo os ensinamentos do Senhor Jesus. 
Pode-se usar também a fórmula tradicional: 
“Lembra-te que és pó e ao pó hás de 
voltar”. Numa das orações de bênção das 
cinzas se diz: “Reconhecendo que somos 
pó e que ao pó voltaremos, consigamos, 
pela observância da Quaresma, obter o 
perdão dos pecados e viver uma vida nova, 
à semelhança do Cristo ressuscitado”.

Veja na Secretaria da sua Paróquia o 
horário da celebração e participe com todo 
o fervor. O bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini,  vai presidir a celebração 
que acontecerá no dia 1º de março, às 19h, 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no 
Centro de Santo André.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS - RESSUSCITAR DAS CINZAS
A conversão consiste em crer no Evangelho
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Mantida pela Diocese 
de Santo André e 
administrada pelos 

Diáconos Permanentes Nilton de 
Santana Ferreira e Clodoaldo César 
Sonvez, a Casa Moradia Parque 
Miami (Cáritas Diocesana), que acolhe 
moradores em condição de rua, tem 
feito a diferença na vida dos seus atuais 
52 internos. Localizada na Rua Mearim, 
50, no Parque Miami, em Santo André, 
a casa passou neste ano por uma série 
de reformas, visando a dar ainda mais 
conforto aos que ali encontram o abrigo 
necessário.

A casa conta com a doação dos 
cristãos de bom coração e está sempre 
aberta para receber aqueles que querem 
conhecer um pouco da história e 

Para os 52 internos, a Casa Moradia 
Parque Miami faz a diferença 

Região Pastoral São Bernardo/Anchieta

Paróquia São João Batista (Riacho Grande)
Chegada: 29/jan - Saída: 03/fev

Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe 
Chegada: 03/fev - Saída: 08/fev
Santuário Imaculada Kolbe

Chegada: 08/fev - Saída: 13/fev

Região Pastoral Diadema

Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes
Chegada: 14/fev - Saída: 19/fev

Paróquia Nossa Senhora das Graças
Chegada: 19/fev - Saída: 24/fev

Paróquia Cristo Rei 
Chegada: 24/fev - Saída: 01/mar

CRONOGRAMA  
DA IMAGEM  
PEREGRINA

Dia 25/02 - Sábado - Aniversário de Ordenação Sacerdotal de Dom Pedro - 39 anos.
Dia 01/03 - 19h - Quarta - Missa de Cinzas e Abertura da CF2017 na Catedral Nossa Senhora do Carmo.
Dia 05/03 - 14h - Domingo - Encontro do Bispo com os Religiosos no Colégio Sagrado Coração de Jesus, das Irmãs Salesianas.
        Rua Siqueira Campos, 483, Centro de Santo André.
Dia 11/03 - 09h - Sábado - Encontro com a Pastoral Afro no Edifício-Sede da Mitra Diocesana, Praça do Carmo, 36, Centro de Santo André.
Dia 01/04 - 09h - Sábado - Encontro com as Pastorais Sociais no Edifídio-Sede da Mitra Diocesana, na Praça do Carmo, 36, Centro de Santo André.

Curso Livre de Teologia 
já é realidade na Diocese

Promovido pela Escola Diocesana 
de Teologia, o Curso Livre de 
Teologia da Diocese de Santo 

André já é realidade, desde o dia 7 de 
fevereiro deste ano. As aulas acontecem 
no prédio ao lado do Edifício-Sede da 
Mitra, no número 48 da Praça do Carmo, 
no Centro de Santo André.

O curso nasceu com o objetivo de formar 
agentes de pastoral para que tenham 
participação ativa nas comunidades, 
por meio do desenvolvimento do 
conhecimento na Ciência Teológica. Pela 
formação permanente dos leigos,  visa 
possibilitar a estes agentes que atuam nas 
mais diversas pastorais, a capacidade de 
serem multiplicadores e formadores em 

seus respectivos locais de atuação.
As aulas vão abranger campos, tais 

como Teologia Bíblica, Sistemática, Moral 
e Pastoral na perspectiva da Tradição 
e do Magistério da Igreja. O curso 
oferecido é modular, ou seja, cada módulo 
correspondente a um semestre. Para concluir 
o referido curso de Teologia,  o aluno deverá 
passar pelos seis módulos propostos.

Ele acontece em três dias da semana: 
Terças, Quartas e Quintas-feiras,  das 
19h20 às 22h20. Nas segundas e sextas 
serão organizados cursos livres com temas 
específicos. O aluno participa somente se 
quiser nestes dois dias extras.

Para saber mais acesse o e-mail: 
escoladeteologia@diocesesa.org.br.

Anderson Silva, presidente 
do Conselho Diocesano 
da Renovação Carismática 

Católica da Diocese de Santo André, está 
divulgando as informações referentes 
aos Rebanhões que vão acontecer no 
período do Carnaval em todas as nossas 
Regiões Pastorais. Este ano, inflamando 
a chama rumo ao Jubileu de Ouro da 
RCC, o tema escolhido foi “Meu espírito 
exulta de alegria”, cf. Lc 1,47. A seguir,  
os dias e horários em cada cidade.

Região Ribeirão Pires: os encontros 
serão no Complexo Ayrton Senna, na 
Avenida Brasil, 99, no Centro nos dias 
25 (19h às 21h) 26, 27 e 28 de fevereiro, 
das 8h às 18h.

Região Diadema:  os encontros serão na 
sede do Sindicato dos Metalúrgicos desta 
cidade, na Avenida Encarnação, 290, em 
Piraporinha nos dias 25 e 26 de fevereiro, 
das 9h às 18h.

Região São Caetano do Sul: o local 
ainda não foi definido, mas acontecem nos 
dias 25, 26 e 27 de fevereiro, das 8h às 18h.

Regiões Santo André Centro e Leste:  os 
encontros serão no Parque Celso Daniel, 
na Avenida Dom Pedro II, 940, no Bairro 
Jardim nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, 
das 8h às 17h.

Região Santo André Utinga: os 
encontros serão no salão da Paróquia Santa 
Maria Goretti, na Avenida Nova Yorque, 
20, em Utinga nos dias 25 (19h às 21h), 
26, 27 e 28 de fevereiro, das 8h às 18h.

Dez Rebanhões da RCC para louvar
Jesus Cristo e enaltecer a nossa fé

encontrar uma forma de contribuir. Basta 
ligar a qualquer hora no 4459-7235, ou 
4459-7234 e ainda, 4971-9171.

Região São Bernardo do Campo 
Centro:  os encontros serão no Colégio 
João Ramalho, na Rua José Bonifácio, 
102, Centro, nos dias 25, 26, 27 e 28 de 
fevereiro, das 13h às 19h.

Região São Bernardo do Campo Rudge 
Ramos: os encontros serão no salão do 
Santuário Nossa Senhora Aparecida, na 
Rua Xavier de Toledo, 190, na Pauliceia, 
nos dias 25 (13h às 19h) e 26 de fevereiro, 
das 10h às 19h.

Região São Bernardo do Campo 
Anchieta:  os encontros serão na Escola 
Roberto Kennedy, na Avenida João 
Firmino, 1054, no Assunção nos dias 25 
(14h30 às 22h30), 26 e 27 (8h às 22h30) e 
28 de fevereiro, das 8h às 17h.

Região Mauá:  os encontros serão no 

Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, na 
Rua Fábio José Delpoio, 128, na Vila 
Noemia nos dias 25 (16h às 20h), 26, 27 e 
28 de fevereiro, das 8h às 18h.

Região Rio Grande da Serra:  os 
encontros serão no salão da Paróquia São 
Sebastião, no Largo da Matriz, s/nº, Centro 
nos dias 25 (17h às 22h), 26, 27 e 28 de 
fevereiro, das 8h às 18h.

Região Ribeirão Pires:  os encontros 
serão no Complexo Ayrton Senna, na 
Avenida Brasil, 99, no Centro nos dias 25 
(19h às 21h) 26, 27 e 28 de fevereiro, das 
8h às 18h.

Obs: Nossas regiões pastorais foram 
mudadas/ Antes Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra formavam uma única. 

 

Ele acontece em três dias da semana: 
Terças, Quartas e Quintas-feiras, das 19h20 às 22h20.

Acolhidos recebem com bondade todo tipo de contribuição

AÇÃO SOCIAL
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O bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, assinou em 

dezembro/2016, e agora tornamos 
público no jornal A Boa Notícia, os 
seguintes documentos:

Diáconos Transitórios Camilo 
Gonçalves de Lima e Hamilton Gomes 
Nascimento - Uso de Ordem para que 
sirvam na Paróquia Jesus de Nazaré, na 
Vila São José, em São Bernardo do Campo.

Padre Danilo José Ravanello - 
Provisão de nomeação de Administrador 
Paroquial para servir na Paróquia Santo 
André, em Santo André.

Padre Rogério de Melo, CSS - 
Provisão de nomeação de Pároco para 
servir na Paróquia Sagrada Família, em 
São Caetano do Sul.

Padre Paulo Borges Morais - Servir 
como Vigário Paroquial da Paróquia 
Sagrada Família, em São Caetano do Sul.

Padre Cleidson Pedroso Souza - 
Servir como Pároco da Paróquia Nossa 

Senhora de Guadalupe, no Jardim das 
Orquídeas, em São Bernardo do Campo.

Padre Hellyson Wagner Amaral de 
Lima - Licença de dois anos para que 
faça experiência na Arquidiocese de 
Belém do Pará.

Padre Fernando Mártir Sosa - Licença 
para que o possa permanecer na Argentina, 
sua terra natal, onde se encontra exercendo 
o ministério sacerdotal.

Padre Paulo de Arruda D’elboux; 
Padre Theodoro Paulo Severino Peters; 
Padre Manoel Madruga Samaniego e 
Padre José Carlos da Silva, sacerdotes 
religiosos - Uso de Ordem para que 
possam servir na Diocese de Santo 
André.

Padre José Carlos da Silva - Decreto 
para que seja acolhido na Diocese de Santo 
André, por três anos, Ad Experimentum.

Padre Joaquim de Souza - Decreto 
para que seja incardinado na Diocese 
de Santo André, após ter vivenciado três 
anos de experiência.

Diácono Permanente João Lázaro 
da Silva - Uso de Ordem para que possa 
servir na Paróquia São Pedro Apóstolo 
no Bairro Taboão, em São Bernardo do 
Campo.

Diácono Permanente Everson Neves 
Mendes - Uso de Ordem para que possa 
servir no Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, na Pauliceia, São Bernardo 
do Campo.

Padre Antonio Francisco da Silva - 
Provisão de Pároco para servir na Paróquia 
Menino Jesus, no Bairro Jordanópolis, 
em São Bernardo do Campo.

Padre Nelson Rosselli Filho - Provisão 
de Pároco para servir na Paróquia São 
Jorge, em Santo André.

Padre Ady Mytial - Resposta do 
Conselho de Presbíteros para que continue 
servindo na Diocese de Hinchi, no Haiti.

Padre Odelardo Lourenço Pinto 
Junior - Servir como Pároco da Paróquia 
São José Operário, do Jardim Bela Vista, 
em Santo André.

Padre Ademir Santos de Oliveira - 
Servir como Pároco da Paróquia São Judas 
Tadeu do Bairro Campestre, em Santo 
André.

Padre José Ferreira - Servir como 
Administrador Paroquial da Paróquia 
São Felipe Apóstolo, no Jardim das 
Américas, em Mauá.

Padre José Carlos da Silva - Servir 
como Vigário Paroquial da Paróquia São 
Paulo Apóstolo, do Jardim Zaíra, em 
Mauá.

Padre Renato Aparecido da Cruz 
Souto - Servir como Diretor Espiritual 
da Casa de Formação Teológica da 
Diocese de Santo André.

Padre José Ailton Teixeira - Servir 
como Confessor da Casa de Formação 
Teológica da Diocese de Santo André.

Acesse o site da sua Diocese
e confira todas as nomeações.

www.diocesesa.org.br

Coleta “Campanha da Evangelização”
Habitualmente a Coleta para a Evangelização acontece no Terceiro Domingo do Advento e tem por finalidade ajudar no trabalho evangelizador da Igreja no Brasil. 
Agradecemos a todas as Paróquias pela colaboração com este projeto. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 30 de Janeiro de 2017

Julinho Fuzari. Dom Pedro recebeu o 
Título de Cidadão São Bernardense. 
Padre Cristiano Marmelo Pinto e Padre 
Gonise Portugal da Rocha, de Cidadão 
Emérito e Padre Pedro Raimundo Dias,  
o Título de Benemérito.

Todos os sacerdotes, de forma 
humilde, receberam as homenagens, 
mas dedicaram o prêmio para os fiéis 
católicos de suas paróquias, responsáveis 
com seus testemunhos para levar a 
Palavra de Deus a todos.

Dom Pedro, que já é detentor de 
outros dois títulos semelhantes, um de 
Mauá e outro de Santo André, fez seu 
pronunciamento, dizendo se bastante 
comovido: “Atribuo a homenagem 

São Bernardo homenageia a Igreja Católica com entrega de Títulos
à nossa Igreja. A presença de tantos 
amigos é um incentivo para minha vida. 
Este título significa uma integração 
com a população da cidade. Vejo isso 
como um modo de dizer que sou bem-
vindo aqui e que, aos poucos, vou me 
integrando a esta cidade, e a todas as 
suas comunidades”.

Ao final das homenagens, o vereador 
Fuzari que presidiu a sessão, enalteceu o 
trabalho de Dom Pedro à frente da Igreja 
no Grande ABC, e foi bastante aplaudido 
por sua fala. Já o bispo encerrou pedindo 
que todos rezassem o Pai Nosso, que 
como explicou, “é uma oração que 
contém três letras ‘P’:  P de Pai, P de 
Partilha e P de Perdão”. 

A entrega dos títulos significa uma integração com a população da cidade

Em solenidade que aconteceu 
na noite de 20 de dezembro, 
na Câmara Municipal de São 

Bernardo do Campo,  foram entregues 
Títulos, aprovados por todos os 
vereadores, e apresentados pelo vereador 
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20 ANOS DOS MISSIONÁRIOS 
DA IMACULADA-PADRE KOLBE
Padre Luigi Maria Faccenda, da 

Ordem dos Frades Menores 
Conventuais, no dia 11 de 

fevereiro de 1997, acolheu o convite do 
irmão Frei Sebastião Benito Quaglio e, 
sustentado por sua eficaz colaboração, 

deu início no Brasil ao Instituto 
Missionários da Imaculada-Padre Kolbe.

Desde 1997, foram anos de 
amadurecimento, nos quais a missão 
de serem anunciadores da Boa-Nova 
por meio de todos os meios e levando a 

Consagração a Nossa Senhora 
como meio de santificação 
conduziu inúmeros fiéis que se 
aproximaram ao carisma e que 
vivem a beleza da entrega a Deus 
pelas mãos de Maria.

O Instituto que nasceu com seis 
rapazes foi aos poucos tomando 
o coração de mais e mais jovens 
que buscavam viver a vocação e 
renunciar a si mesmos, tomar a 
cruz e seguir a Jesus (Lc 9,23). 
Com generosidade, dedicam suas 

vidas para “realizar na Igreja e no mundo 
uma presença Mariana e Missionária, 
comprometendo-os em seguir Cristo 
pobre, obediente e casto em forma estável 
de vida, mediante os votos reconhecidos 
pela Igreja e a oferta total à Imaculada, 
segundo o carisma de São Maximiliano 
Kolbe” (Constituições 2).

Sua missão é a mesma da Igreja: 
“Conduzir para Cristo o coração de todos 
os homens, tanto com a nossa vida de 
consagrados seculares, como através da 
evangelização e da promoção humana 
que dela deriva” (Constituições 5). Este 
espírito missionário toma conta de todas 
as nossas realidades missionárias com 
presença em São Bernardo do Campo - SP, 
na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro e Paróquia São Maximiliano 

Kolbe, e, de maneira particular, na 
sede da Milícia da Imaculada. Também 
estamos presentes na Paróquia Bom 
Jesus, em Goiânia - GO, e nas cidades 
de Campo Grande e Dourados, no Mato 
Grosso do Sul, atuando em paróquias e 
animando duas emissoras de rádio e um 
canal de TV.

São 20 anos que queremos recordar e 
viver uma construção. Somos um instituto 
que cresce a cada dia e que, podemos 
dizer, ainda dá seus primeiros passos, 
mas que, graças aos colaboradores, 
voluntários, irmãos e irmãs que se 
dedicam a rezar pela missão de cada um 
e por mais vocações, vivemos o projeto 
de Deus para nós enquanto Instituto.

Gustavo Rezende
Missionário da Imaculada-Padre Kolbe

O movimento Milícia da 
Imaculada, fundado por São 
Maximiliano Kolbe em 1917, 

em Roma, chegou ao Brasil no coração 
dos Franciscanos Conventuais que 
começaram sua missão na Diocese de 
Santo André, em 1949, com Frei Vitório 
Valentini e Frei Marino Temporin. Os 
primeiros frades começaram a difundir 
a Consagração a Nossa Senhora, que é 
a base da espiritualidade da Milícia da 
Imaculada.

Os anos passaram e a Igreja passou 
por profundas mudanças com o 
Concílio Vaticano II na década de 

1960. Uma delas é o protagonismo 
dos leigos na ação evangelizadora. 
Em 1985, um grupo de leigos,  
juntamente com Frei Sebastião Benito 
Quaglio,  começou a publicar folhetos 
que falavam da espiritualidade da 
Milícia da Imaculada. Eram folhas 
mimeografadas e dobradas, um 
material muito simples que suscitou 
grande interesse por esta forma de 
vida católica. Em 1987 começaram as 
reuniões do pequeno grupo de leigos 
com Frei Sebastião para organizarem 
um grande apostolado pelos meios de 
comunicação.

Milícia da Imaculada 30 anos

Celebrando os 11 anos do Santuário Imaculada Conceição e São Maximiliano Kolbe
Sábado, 25 de março. A partir das 10h

Milícia da Imaculada
Estrada do Morro Grande, 870 Bairro dos Finco 
Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP
Mais informações: (11) 4397-6500

ENCONTRO COM 
MARIA ESPECIAL


