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Os temas da Campanha da Fraternidade levam 
em conta os principais problemas vivenciados 
pela sociedade. Este ano é a vez da “Fraternidade 
e Superação da Violência”. 
Confira na página 6.

CF 2018 debate Fraternidade
 e Superação da Violência

Diocese ganha o serviço de 
cinco Diáconos Transitórios

Ordenados por Dom Pedro, os novos diáconos 
transitórios, aguardam ordenação sacerdotal, 
servindo à Igreja e ao povo de Deus na Diocese 
de Santo André. 
Reportagem está na página 5.

Seminaristas da Diocese de Santo André fazem experiência missionária em municípios baianos. Veja a reportagem na página 3.

Carinhanha e Paratinga: cidades
percorridas pelos missionários



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia

2 PALAVRA DA IGREJAFevereiro de 2018 - A BOA NOTÍCIA

CNBB A voz do Papa

Bispo Diocesano:
Dom Pedro Carlos Cipollini
Jornalista Responsável: 
Humberto Domingos Pastore - MTB: 13.382   
Conselho Editorial: 
Dom Pedro Carlos Cipollini, Pe. Tiago Silva, 
Humberto Pastore, Maria Tereza Souza e 
Meggie Teixeira Corrêa

Revisão:
Osmarina Pazin Baldon
Projeto Gráfico e 
Editoração Eletrônica:
Departamento de Comunicação da
Diocese de Santo André
Tiragem: 50.000 exemplares

Impressão: 
Jornal Última Hora (11) 4226-7272 
Sede: Mitra Diocesana de Santo André
Fone: 4469-2077 - Praça do Carmo, 36
Centro - Santo André - São Paulo. CEP: 09.010-020 

Email: comunicacao@diocesesa.org.br
Site: www.diocesesa.org.br

Nenhuma desinformação é inofensiva; fiar-se daquilo que é falso produz consequências nefastas

Em  memória de São Francisco de 
Sales, padroeiro da imprensa 
católica, foi divulgada para 

o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais a mensagem do Papa Francisco 
aos comunicadores de todo o mundo. O 
tema é: “A verdade vos tornará livres 
(Jo 8,32). Fake News e jornalismo de 
paz”. Numa mensagem articulada em 
4 pontos, o Papa Francisco pede aos 
homens da comunicação que voltem 
aos fundamentos de sua profissão, ou 
melhor, à sua “missão”: “ser guardiões 
das notícias”.

Na primeira parte da Mensagem, 
o Papa analisa o fenômeno das “fake 
news”. As falsas notícias, observa, 
visam “enganar e até mesmo manipular 
o destinatário”. Observa que às vezes 
sua difusão visa “influenciar as 
escolhas políticas e favorecer os lucros 

econômicos”. Hoje em dia, sua difusão 
“pode contar com um uso manipulador 
das redes sociais” que tornam “virais” 
as notícias falsas.

Voltando ao Livro do Gênesis, 
observa que, na base das notícias 
falsas, há a “lógica da serpente” que, 
de alguma forma, tornou-se “artífice 
da primeira fake news”.  O tentador, 
lê-se na Mensagem, “assume uma 
aparência credível” e concentra-se “na 
sedução que abre caminho no coração 
do homem com argumentos falsos 
e sedutores”. Precisamente como as 
notícias falsas. Este episódio bíblico 
mostra que “nenhuma desinformação 
é inofensiva; antes pelo contrário, 
fiar-se daquilo que é falso produz 
consequências nefastas”, já que 
também “uma distorção da verdade 
aparentemente leve pode ter efeitos 

perigosos”.
O documento se conclui com uma 

oração inspirada em São Francisco. 
Fazei-nos reconhecer o mal que se 
insinua em uma comunicação que 
não cria comunhão, é a invocação do 
Papa, “onde houver sensacionalismo, 
fazei que usemos sobriedade; e onde 
houver falsidade, fazei que 
levemos verdade”.

Bispos alertam 
sobre o trabalho 

escravo

40 milhões de pessoas vivem em 
condições de trabalho escravo 

em todo mundo

O combate ao trabalho escravo 
é uma luta constante, recorda 
a CNBB. “Não se pode, em 

hipótese alguma, retroceder na política 
nacional de combate ao trabalho 
escravo, iniciada há mais de 20 anos. As 
autoridades precisam tomar consciência 
desta trágica realidade do trabalho 
escravo, que constitui um retrocesso 
para a humanidade”, afirma o presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Ação Social Transformadora da CNBB, 
Dom Guilherme Antônio Werlang.

Em outubro passado, o Governo 
Federal enfrentou duras críticas após 
tentar promulgar a Portaria 1129 do 
Ministério do Trabalho, por dificultar 
o combate a esse tipo de crime. Diante 
da repercussão, a portaria não chegou a 
ser promulgada, e uma nova portaria foi 
publicada em 1º de janeiro desse ano.

A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) também se posicionou 
veementemente contra a Portaria 1129, 
considerando que ela eliminava proteções 
legais contra o trabalho escravo. “A 
desumana Portaria é um retrocesso que, 
na prática, faz fechar os olhos dos órgãos 
competentes do Governo Federal que 
têm a função de coibir e fiscalizar esse 
crime contra a humanidade e insere-se 
na perversa lógica financista que tem 
determinado os rumos do nosso país”, 
afirmou na época, em nota.

Dom Guilherme observa que o 
trabalho da Igreja foi, e sempre será, de 
proteção aos direitos dos trabalhadores. 
“A Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
foi pioneira neste trabalho, levando 
denúncias, inclusive, à ONU. Ela possui 
uma campanha permanente desde o ano 
de 1997, que se chama ‘De olho aberto 
para não virar escravo’ que ajudou a 
libertar milhares de pessoas”, informou.

Apoio

Jesus é o centro desta festa 
litúrgica celebrada quarenta dias 
após o Natal. Quem nos apresenta 

Jesus é Maria (Mt 2,11).
O Papa Sérgio I no século sétimo 

determinou que esta festa se iniciasse 
com uma procissão na qual todos 
carregavam velas, por isso a tradição 
popular passou a celebrar neste dia 
Nossa Senhora da Candelária. Que 
Maria Santíssima, carregando Jesus, 
luz do mundo, continue caminhando 
conosco nas estradas da vida.

Neste mês nós iniciamos a quaresma 
na quarta-feira de cinzas. A quaresma 
vai da quarta-feira de cinzas até a 
véspera da quinta-feira santa. A quarta 
feira de cinzas é para nós dia de jejum e 
abstinência. Porém, o mais importante é 
aproveitar os quarenta dias da quaresma 
para entrar em clima de reflexão e 
penitência. Reconhecer-se; estamos no 
orgulho ou na humildade?

Conta-se que um camponês seguia 
pelos campos com seu filho, para ver se 
o arroz que plantara estava próximo da 
colheita. Papai, disse o menino, por que 
algumas espigas se inclinam tanto para 

o solo e outras se erguem para o céu? 
As que se elevam para o alto, decerto, 
são melhores e as que estão arriadas, 
certamente, não prestam, pensou o 
menino.

-Veja, filho - responde o pai -, estas 
espigas que modestamente se inclinam 
estão cheias de bons grãos. As que 
estão orgulhosamente voltadas para o 
céu estão secas e não servem para nada, 
serão queimadas.

Nossa santificação depende do 
autoconhecimento que tivermos 
de nossos pecados e do desejo de 
conversão e perdão. Que o Senhor nos 
ajude a purificar nosso interior a fim de 
conseguirmos a paz do coração. Somente 
assim poderemos ser instrumentos úteis 
na construção de seu Reino.

A Campanha da Fraternidade deste ano 
nos ajuda a refletir, pedindo ao Senhor 
que por uma autêntica fraternidade entre 
nós, aprendamos a superar a violência 
que está tão arraigada no coração do ser 
humano e se manifesta desde as críticas 
maldosas até os assassinatos cruéis.

Que este mês, o mais curto do ano, 
nos ajude a chegar mais perto de Deus 

pela penitência e humildade. Sejamos 
espigas inclinadas e carregadas de 
grãos: as boas obras para Deus.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Espigas inclinadas e elevadas A voz do Pastor

Este mês de fevereiro inicia-se com a festa da Apresentação do Senhor Jesus. Ele é “luz para iluminar as nações”

A busca da verdade é o mais 
radical antídoto ao vírus da falsidade



3Fevereiro de 2018 - A BOA NOTÍCIANOTÍCIAS DA DIOCESE

Os onze seminaristas das duas 
Casas de Formação da Diocese 
de Santo André, mais os cinco 

diáconos transitórios,  vivenciaram a 
experiência missionária na Diocese de Bom 
Jesus da Lapa, na Bahia. Fizeram parte 

deste grupo também o bispo, Dom Pedro 
Carlos Cipollini e três sacerdotes: Padre 
Cícero, Padre Rogério e Padre Guilherme.

A experiência missionária foi feita na 
cidade e nas comunidades do interior, 
em conjunto com outra equipe de 

Diocese da Bahia acolheu os nossos seminaristas em missão

Seminaristas fazem Ação Missionária em Bom Jesus da Lapa

Durante o período de 2 a 19 
de janeiro, os seminaristas 
da Diocese de Santo André 

participaram de uma Ação Missionária na 
Diocese de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. 

Esta diocese nasceu da Arquidiocese de 
Vitória da Conquista e ocupa uma área 
de 562.303 km². Sua população é de 
360.000 pessoas. A diocese foi criada 
em 22 de julho de 1962, há 55 anos. O 

Padroeiro é Bom Jesus,  e o quarto e atual 
bispo é Dom João Santos Cardoso, que 
muito se alegrou quando, Dom Pedro 
Cipollini comunicou, ainda no primeiro 
semestre do ano passado, que a missão 

ali seria realizada.
Esta diocese é formada por 15 paróquias 

além do Santuário de Bom Jesus da 
Lapa, distribuidos em 15 municípios que 
somam área de 562 303 km2.

jovens e com os diversos agentes de 
pastorais;  já os diáconos transitórios 
assistiram casamento, realizaram 
batizados, atividades que vão ficar para 
sempre em seus corações durante a 
caminhada de fé como futuros sacerdotes.

Em Carinhanha,  tiveram a chance de 
conhecer a realidade de uma Cooperativa 
de Mulheres que conseguem renda com 
a atividade culinária, produzindo o 
famoso “peta”, um salgado, que pode 
ganhar diversos formatos, tais como 
brincar com os nomes das pessoas.

Ao final, já na área central da Diocese 
de Bom Jesus da Lapa,  vivenciaram a 
reunião de avaliação pelos quinze dias 
de missão. Participaram da Missa de 
Encerramento, e no dia 19, embarcaram 
com destino de volta a São Paulo.

seminaristas que estudam em Salvador. 
Dom Pedro resumiu bem a importância 
deste evento missionário. “Assim como 
João Batista que conduz as pessoas para 
Jesus Cristo, afirmando que é preciso 
que sua pessoa diminua para que Jesus 
cresça, nós como missionários temos que 
mostrar Jesus Cristo. A vida de João nos 
ensina como devemos agir. Não fazemos 
esta ação missionária por capricho, 
para executar um roteiro. Trata-se de 
um ponto a mais, que vai sempre nos 
ajudar a refletir nossa própria vocação e 
podermos responder se quero realmente 
ser um padre, e um padre missionário”.

Visitando as cidades de Carinhanha e 
Paratinga, os seminaristas puderam levar 
a Palavra de Deus a todos os povoados, 
promoveram reflexão com grupos de 

atividades em prol da saúde mental e do 
bem estar da população.

Medo, pânico, solidão... São alguns dos 
sintomas que desencadeiam inúmeras 
doenças na sociedade moderna. Para 
combatê-las e vencê-las, a principal 
solução é você, mesmo.

E a atividade com palestra e dramatização 
teve exatamente o objetivo de despertar a 
atitude em cada um dos 26 participantes 
que se reuniram no salão paroquial da 
“São Judas Tadeu”, em busca de respostas 
para muitas inquietações e sentimentos 
presentes em suas respectivas vidas.

A psicóloga, psicodramista e professora 
da pós-graduação em sociopsicodrama, 
Madalena Cabral, 63 anos, se utiliza da 
metodologia de intervenção nas relações 
interpessoais para incentivar as pessoas 
a revelarem suas aflições e percalços do 
cotidiano, a fim de identificar o método para 
os indivíduos retomarem a energia positiva 
e alcançarem a felicidade. “Nosso objetivo 
é trabalhar as relações. Do sentimento, se 

aprofundássemos um pouco mais iria num 
relacionamento familiar da neta com a 
avó e que chegou no processo na tensão, 
de querer um colo, porque não importa a 
idade que temos. O importante é saber que 
somos seres em relações. Que as nossas 
relações são um dos aspectos principais da 
nossa vida”, explica Madalena. 

A especialista ainda destaca a 
relevância das técnicas de comunicação 
para atingir o resultado esperado. “A me 
ver no outro, posso me perceber melhor. 
E nessa percepção que tenho de melhor 
dentro de mim, posso transformar. E essa 
transformação vem com a ação [...] a 
riqueza do psicodrama está na ação. Por 
isso que fui em busca dos elementos do 
grupo para trabalhar integrados, e não 
isoladamente. A nossa mente reflete os 
sentimentos e medos em nosso corpo. 
Por isso é importante o cuidado com 
a mente, que é o cuidado com a vida, 
sem se esquecer que somos seres em 
relacionamento o tempo todo”, avalia.

“Janeiro Branco” eleva autoestima e desperta atenção com a saúde mental

Atividade organizada pela 
psicóloga e psicodramatista 
Madalena Cabral faz parte das 

ações de conscientização em prol dos 
cuidados com a qualidade de vida; a ação 
ocorreu no dia 28 de janeiro, na Paróquia 
São Judas Tadeu, no Bairro Campestre, 
em Santo André

O propósito do encontro - que deve 
integrar calendário permanente mensal 
na igreja do padroeiro das causas 
impossíveis - com apoio da Pastoral da 
Saúde e sempre com temas diferentes 
- é divulgar e conscientizar as pessoas, 
por meio de ações do “Janeiro Branco”, 
mês em que são realizadas uma série de 

Igreja e Nova Evangelização
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Padre Antonio Moura: 50 anos de testemunho

São Francisco de Assis dizia 
para sempre evangelizar com 
testemunho e, se preciso, com 

palavras. Pe. Antonio Moura da Silva 
não é um franciscano, mas em seus 50 
anos de sacerdócio, comemorados no 
dia 6 de janeiro, Dia de Reis, comprova, 
mais uma vez, que o santo estava certo.

Na celebração da Santa Missa em 
louvor pelo Jubileu de Ouro, na Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora, no Parque 
Capuava, em Santo André, testemunhos 
não faltavam para elucidar a história 
sacerdotal, sempre nessa paróquia (que 
irá completar 50 anos em 2018), além de 
atuação fundamental na Diocese de Santo 
André, com diversas funções, entre elas de 
administrador apostólico e vigário geral.

O primeiro testemunho veio de Pe. 
Vanderlei Nunes, filho da Paróquia e 
afilhado do sacerdote. “Quero dizer ao 
senhor, meu padrinho, que você é como 
os reis magos, que encontraram Jesus e 
entregaram seus dons a Ele. O senhor 
fez o mesmo. Sei que você tem grande 
intimidade com a Palavra de Deus e sabe 
pregar com uma unção, com um amor, 
inspirando muitos jovens até hoje”, 
destacou o sacerdote, hoje pároco da 

Nossa Senhora do Paraíso (Santo André).
Pe. Vanderlei Nunes não é o único que 

saiu da Paróquia e hoje é sacerdote. Pe. 
Moura intercedeu por mais dois presbíteros 
diocesanos, que concelebraram a Missa 
do Jubileu: Pe. Romeu Leite Izidório e Pe. 
Camilo Gonçalves de Lima, das Paróquias 
Santa Teresinha e Nossa Senhora Rosário 
de Fátima, ambas de São Bernardo. “Ele 
tem uma simplicidade que nos conquista. 
Temos nele um homem que acredita em 
Deus e na intercessão de Nossa Senhora. 
Não há uma situação difícil que o 
desanime. E ele nunca me empurrou para o 
sacerdócio; deu a oportunidade de realizar 
a escolha por Deus”, disse Pe. Camilo.

Quem também concelebrou foram os 
sacerdotes Pe. João Luiz Asahi (pároco 
local), Pe. José Ailton Teixeira (Vigário 
da São Judas Tadeu - Santo André) e Pe. 
Nelson Rosselli Filho (pároco da São 
Jorge - Santo André). “Trabalhei com ele 
em 1992. Vi um homem que estuda, tem 
uma forte vida de oração e sabe como 
organizar uma paróquia. Além do mais, 
tem muito zelo pelas pessoas. Ele é um 
amigo de verdade”, elogiou Pe. Nelson.

Com poucas palavras, Pe. Moura 
destacou a importância de todos os 

Sacerdotes ganham novas missões
em sua caminhada de fé

O Jornal A Boa Notícia abre 
espaço para registrar as posses 
de sacerdotes que ocorreram 

nos meses de dezembro (2017) e janeiro 

(2018). Em missas próprias, onde o Rito 
de Posse norteou as ações da cerimônia, 
todas elas presididas pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini e 

com os fiéis em grande número, sempre 
presentes para levar o abraço carinhoso 
e acolhedor ao novo pároco, ao novo 
administrador paroquial.

Padre Joãozinho

No dia 3 de 
dezembro, Padre 
Joãozinho assumiu 
como pároco da 
centésima primeira 
paróquia da 
Diocese de Santo 
André, a “Jesus 
Bom Pastor”, como 
sede no Jardim 
Jaguari, em Mauá.

Padre Francinaldo

Os fiéis da 
Paróquia São José 
Operário, de Santo 
André, em festa 
receberam seu 
novo pastor, Padre 
Francinaldo de 
Sousa Justino, que 
tomou posse na 
missa celebrada no 
dia 20 de janeiro.

Frei João Aroldo

O bispo Dom 
Pedro empossou no 
início da noite do dia 
27/01, o Pe. Frei João 
Aroldo Campanha 
OFM Conv. como 
novo administrador 
paroquial da 
Paróquia Santa Rita 
de Cássia, em Santo 
André.

Padre Adenízio

A emoção ficou 
registrada em vários 
momentos durante a 
missa em que Padre 
Adenízio Leonardo 
Miranda assumiu 
como pároco da 
Paróquia Santo 
Antonio, de São 
Caetano, na manhã 
de 28 de janeiro.

Paróquias têm 
coleta extraordinária 

para reforma na 
sede da CNBB

Seguindo orientação da 
CNBB, a Diocese de Santo 
André participa da coleta 

extraordinária, com objetivo de 
colaborar com a grande reforma 
que vem sendo executada na sede 
da CNBB, em Brasília, devido às 
inúmeras necessidades estruturais 
que seu prédio tem apresentado.

Por esta razão, o Bispo Diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, enviou 
para todas as paróquias da Diocese 
de Santo André carta explicando 
o motivo e determinando que 
a coleta seja feita, a critério do 
sacerdote, até o último domingo do 
mês de março de 2018, em todas 
as missas. Esta coleta deverá ser 
enviada à Curia Diocesana para ser 
depois encaminhada para a CNBB 
Nacional.

amigos, que deixaram a Paróquia bem 
pequena. “Agradeço a todo o povo de 
Deus, com quem caminhei nestes 50 anos. 
Peço perdão pelos erros; rezem por mim e 
eu rezo por vocês e por todos. Estou muito 
feliz porque a Paróquia está cheia, em um 

dia complicado porque é início de ano. 
Só tenho a agradecer”, disse o sacerdote, 
que ainda teve fôlego para fotos e cortar 
o bolo, sob chuva, provavelmente uma 
chuva de bênçãos sobre ele e sobre todos 
que estavam presentes.

Padre Odair Agostin

A antiga Capela 
Nossa Senhora 
Aparecida, de 
Diadema, se tornou 
a 102ª Paróquia de 
nossa Diocese, e 
quem a assumiu 
foi o Padre Odair 
Ângelo Agostin. A 
posse aconteceu no 
dia 8 de dezembro.

Frei Geraldo dos Santos

Realizando ex-
periência em nos-
sa Diocese, o Pa-
dre Frei Geraldo 
dos Santos, OFM, 
Cap., assumiu no 
dia 17 de dezem-
bro,  os trabalhos 
na Paróquia Nossa 
Senhora das Vitó-
rias, em Mauá.

“Agradeço a todo o povo de Deus, com quem caminhei”
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Dom Pedro inicia Visitas Pastorais
nas capelas e comunidades

Esta é a forma que Dom Pedro 
encontrou para conhecer a realidade 
das sete cidades do Grande ABC, que 
formam a Diocese onde residem perto de 
três milhões de pessoas. “A Diocese de 
Santo André é a maior diocese do Brasil. 
Sua realidade é bastante diversificada. 
Aqui convivem áreas urbanas e rurais. 
Temos zonas residenciais bastante 
carentes, com a população necessitando 
de praticamente tudo. A Igreja em 

Saída, proposta incentivada pelo 
Papa Francisco, busca dialogar com 
estes moradores. Queremos ouvi-los, 
queremos conhecê-los”.

As Visitas Pastorais vão começar no 
dia 10 de fevereiro. A primeira cidade 
a ser visitada é Rio Grande da Serra, 
percorrendo as onze comunidades 
pertencentes à Paróquia São Sebastião. 
A primeira capela a ser visitada é a 
Cristo Rei, na Vila Conde. 

Diáconos, os Ministros da Caridade de Deus e da Igreja
favor dos mais desfavorecidos”, destacou 
o diácono Marcos. “É uma alegria estar 
a serviço da Igreja, da Diocese. Aquele 
que busca ser maior seja o maior servidor, 
como recordou Dom Pedro”, emendou o 
Diácono José.

O Diácono Rudnei também lembrou a 
fala de Dom Pedro em sua homilia. “É 
uma grande responsabilidade que temos 
agora. As palavras do bispo foram fortes, 
impactantes, ‘não me decepcionem’. 
É uma palavra muito forte. Não posso 
esquecer que Jesus veio para servir, 
nunca podemos esquecer a diaconia. 
Peço que todos sempre nos lembrem 

dessa responsabilidade”, pediu. “Serviço 
é algo que brota da própria vocação cristã. 
O diaconato surgiu de uma necessidade 
prática, serviço é entendido como repetir 
a ação de Cristo, que se colocou como 
servo”, completou o Diácono Vinícius. 

E os diáconos sabem do valor de viver 
bem este período em suas vidas. “É o 
tempo do diaconato transitório, mas uma 
vez diácono sempre diácono, serviço que 
pressupõe o amor aos irmãos. Tempo de 
servir muito, fazer a vontade de Deus. 
Este tempo pleno de viver a vontade 
de Deus em nossas vidas”, finalizou o 
Diácono Cláudio.

A missão dos diáconos já tem local
Confira onde cada um vai servir no período como diácono transitório:

A Igreja em Saída, proposta incentivada pelo Papa Francisco, busca dialogar com estes moradores

Os novos diáconos transitórios 
da Diocese de Santo André, 
Cláudio Pereira Santos, José 

Aparecido de Sousa, Marcos Vinícius 
Wanderlei da Silva, Rudnei Sertório e 
Vinícius Ferreira Afonso, têm por objetivo 
a ordenação sacerdotal, (deverá ocorrer 
ainda este ano), pois é para esta vocação 
que o Senhor os chamou. Mas eles sabem 
que o atual tempo, como ministros da 
caridade, é fundamental para se tornarem 

bons sacerdotes no futuro.
Ordenados pelo bispo 

Dom Pedro Carlos 
Cipollini, no dia 23 de 
dezembro, antevéspera 
da celebração da 
encarnação do Verbo que 
se fez carne, na Basílica 
Menor de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, a Matriz 
de São Bernardo, os 
diáconos transitórios 
sabem que o tempo agora 

é de servir a Deus, à Igreja e ao povo de 
Deus. Um período que precisa ser bem 
vivido para ser levado para toda a vida 
como pastor na Igreja de Deus.

Eles ressaltam a importância deste 
tempo em suas vocações. “A dimensão do 
servir tem que brotar do fundo do coração 
mesmo; caso contrário, entramos na 
dinâmica do ativismo. É para a edificação 
da Igreja, do próximo, contribuindo com 
o projeto do Reino, especialmente em 

- Diácono Cláudio – Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes (Diadema).
- Diácono José – Paróquia Jesus de Nazaré (São Bernardo).
- Diácono Marcos – Catedral Nossa Senhora do Carmo (Santo André).
- Diácono Rudnei – Paróquia Nossa Senhora do Guadalupe (São Bernardo).
- Diácono Vinícius – Paróquia Santíssima Virgem (São Bernardo).

Depois de realizar, no ano de 
2016, as Visitas Pastorais nas 
Paróquias, quando estendeu os 

encontros também para as residências, 
hospitais, asilos, comércio, empresas e 

delegacias de polícia, o bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, dá início à 
nova fase de seu pastoreio, agora visitando 
as capelas e comunidades das cento e duas 
paróquias da Diocese de Santo André.

No dia 5 de fevereiro de 2003, 
Dom Décio Pereira deixava 
seu povo da Diocese de Santo 

André e ia para a casa do Pai. Ficou à 
frente da Igreja do Grande ABC por 
quase seis anos, um período não muito 
grande, mas o suficiente para que os fiéis 
recordem de seu pastor como o “bispo 
sorriso”, quem transmitia a alegria cristã 
apenas com o rosto e suas palavras de 
coragem.

E o povo fez memória de Dom Décio 
em Santa Missa presidida pelo bispo 
Dom Pedro Carlos Cipollini, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, na noite de 4 de 
fevereiro, concelebrada pelos sacerdotes 
Pe. Ademir Santos de Oliveira, Pe. José 
Herculano (ambos foram os primeiros 
ordenados por Dom Décio na Diocese, 
ao lado do Pe. José Silva) e Pe. David 
Vantroba.

Nas palavras do atual bispo, “Dom 

Décio colocou a Igreja do Grande 
ABC em estado permanente de 
missão. Soube desinstalar sua Igreja, 
e deixou seu legado como a Igreja 
da misericórdia”, elogiou Dom 
Pedro. “Ele acreditava na inocência 
das pessoas, porque ele mesmo era 
inocente, puro de coração. Teve uma 
vida desapegada, simples, parecida 
com a vida de Cristo, o bom pastor”, 
comparou Dom Pedro.

Quinze anos de saudades do bispo sorriso
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Segundo o texto-base da 
Campanha da Fraternidade 2018: 
“o tema pretende considerar que 

a violência nunca constitui uma resposta 
justa. A Igreja Católica proclama, com 
a convicção de sua fé em Cristo e com 
a consciência de sua missão, que a 
violência é um mal, que a violência 
é inaceitável como solução para os 
problemas, que a violência não é digna 
do homem. A violência é mentira que se 
opõe à verdade de nossa fé, à verdade de 
nossa humanidade. A violência destrói o 
que ambiciona defender: a dignidade, a 
vida, a liberdade dos seres humanos”.

O Objetivo Geral da campanha da 
Fraternidade 2018 é: “Constituir a 
fraternidade, promovendo a cultura da 
paz, da reconciliação e da justiça, à luz 
da Palavra de Deus, como caminho de 
superação da violência”. Há também 
nesta Campanha sete Objetivos 
Específicos: a) Anunciar a Boa-Nova da 
fraternidade e da paz, estimulando ações 
concretas que expressem a conversão e 
a reconciliação no espírito quaresmal; b) 
Analisar as múltiplas formas de violência, 
especialmente as provocadas pelo tráfico 
de drogas considerando suas causas e 
consequências na sociedade brasileira; 
c) Identificar o alcance da violência, nas 

realidades urbana e rural de nosso país, 
propondo caminhos de superação, a partir 
do diálogo, da misericórdia e da justiça, em 
sintonia com o Ensino Social da Igreja; d) 
Valorizar a família e a escola como espaços 
de convivência fraterna, de educação 
para a paz e de testemunho do amor e 
do perdão; e) Identificar, acompanhar 
e reivindicar políticas públicas para 
superação da desigualdade social e da 
violência; f) Estimular as comunidades 
cristãs, pastorais, associações religiosas e 
movimentos eclesiais ao compromisso com 
ações que levem à superação da violência; 
g) Apoiar os centros de direitos humanos, 
comissões de justiça e paz, conselhos 
paritários de direitos e organizações da 
sociedade civil que trabalham para a 
superação da violência.

A Campanha usa o método conhecido 
de “Ver, Julgar e Agir” para analisar 
a situação da violência no país. A 
parte titulada “Ver” é dividida em três 
subdivisões: (I) As múltiplas formas da 
violência; (II) A violência como sistema 
no Brasil; e (III) As vítimas da violência 
no Brasil contemporâneo. O texto-base 
da CF cita os tipos de violência sofridos 
pelas vítimas no Brasil contemporâneo: 
A lista é longa: Violência racial, 
doméstica, religiosa, no trânsito, contra 

jovens e mulheres, violência sexual e 
tráfico humano, violência e narcotráfico, 
violência policial, violência contra os 
trabalhadores rurais e contra os povos 
tradicionais etc.

O setor da CF titulado “Julgar” apresenta 
a fundamentação religiosa para evitar a 
violência. A violência é um tema abundante 
na Sagrada Escritura especialmente no 
Antigo Testamento. O texto-base da CF 
oferece um riquíssimo estudo sobre isso. 
Porém, é no Novo Testamento que Jesus 
anuncia o evangelho da reconciliação e 
da paz. “Os escritos do Novo Testamento 
nasceram à luz da Páscoa de Jesus e todos 
a refletem de alguma forma. O centro 
do Novo Testamento é Jesus que é por 
excelência uma pessoa não violenta. Por 
isso, não se encontra nenhum tipo de 
incentivo à violência em suas páginas”. 
Fiel à mensagem de paz e reconciliação de 
Jesus, a Igreja oferece sua colaboração para 
a superação da violência, como partilha 
de sua experiência e de sua fé. Vários 
documentos Pontifícios além do Concílio 
Vaticano II são citados aqui no texto-base.

E finalmente, no setor titulado “Agir” 
encontramos ações para a superação da 
violência. “A superação da violência nasce 
da relação com o outro. O primeiro lugar 
onde o ser humano aprende a se relacionar 

A CF 2018 debate a Fraternidade 
e superação da Violência

Formação na Diocese acontece no dia 20/02 as 19h30 no auditório da Cúria

Ação da Casa de Assis resgata a dignidade

Nada que fazemos é em vão. Todo 
mundo pode ser resgatado”. A 
frase de Jane, que desempenha 

atividades há sete anos na Pastoral de 
Rua, se refere a um exemplo concreto 
de que o trabalho de formiguinha na 
Casa de Assis produz frutos, mesmo a 
longo prazo. Edilson é um exemplo. Ele 
morou oito meses na Casa. Assumiu a 
tarefa de cozinhar para os irmãos. Hoje, 
o autônomo é casado com Célia e deu um 
novo rumo para a sua vida. “Só depende de 
nós mudarmos a realidade que vivemos. 
Esse é o primeiro passo. Deus não vai 
agir, se você não tiver força de vontade. 
Vivo feliz, pois tenho uma esposa que me 
ama e eu a amo, também. Dei a volta por 
cima”, relata.

Representando a Diocese de Santo 
André, o leigo Jaime Ribeiro, que trabalha 
como porteiro na Mitra Diocesana, 
esbanjou satisfação ao dizer que para 
a festa de Natal, em dezembro último, 

foram arrecadados 93Kg de carne (63kg 
de contrafilé e 30kg de linguiça), fruto 
da contribuição de pessoas caridosas e 
comprometidas em ajudar o próximo.

A vice-coordenadora da Pastoral de Rua 
da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, 
a geógrafa Cibele Broiato, ressalta que a 
realização do evento somente é possível 
pela providência e uma rede de doações 
criada ao longo dos seis anos em que a 
festa acontece no local. “Se fosse apenas 
por nós, não teríamos condições de bancar 
o evento. Tem muitas pessoas que ajudam 
e confiam em nosso trabalho”, frisa. “Por 
isso, trazemos também um pouco de paz a 
esses corações, muitas vezes solitários, mas 
que Deus nunca os abandona”, emenda.

A Pastoral de Rua da Paróquia Nossa 
Senhora do Paraíso foi criada em 2003 e 
promove ação social todos os meses pelas 
ruas da cidade, por meio da distribuição 
de alimentos e diálogo com a população 
em situação de rua.

Ribeirão Pires inclui festejos
católicos em calendário oficial

A Prefeitura da Estância Turística 
de Ribeirão Pires fortalece, por 
meio do Calendário Oficial 

de Eventos do município, tradições 
católicas, instituindo, por meio de Leis 
Municipais, a Festa de Corpus Christi 
e o Rebanhão de Carnaval. Em visita 
ao Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo 
Diocesano de Santo André, em dezembro 
último, o prefeito Adler Teixeira - Kiko - 
reiterou o respeito à religião e a abertura 
para espaços de manifestação da fé. 
“Vivemos em um estado laico em que as 
ações de paz devem ser valorizadas. Por 
isso vamos garantir espaço e condições 
de segurança para a atividade em 
Ribeirão Pires”.

A “Festa de Corpus Christi”, 
conforme determina a Lei Municipal 
n° 6.212, de 29 de novembro de 2017, 
será comemorada anualmente no 
mesmo período do Feriado Nacional, 
cerca de 60 dias após a Páscoa. 
Tradicionalmente em Ribeirão Pires, 
a celebração da eucaristia se dá com 
a confecção de tapetes coloridos com 
diversos materiais, entre eles pó de 
café, serragem e casca de ovo; seguida 

de procissão e missa campal.
Neste ano, pela primeira vez, a 

celebração foi em conjunto com todas 
as Igrejas Católicas do município 
e presidida pelo Padre José Silva, 
coordenador da Região Pastoral 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Conhecido como “Carnaval do Povo 
de Deus”, o Rebanhão de Carnaval é 
realizado em Ribeirão Pires desde 1994. 
Instituído pela Lei Municipal nº 6.214, de 
5 de dezembro de 2017, o encontro será 
comemorado no período de Carnaval do 
calendário de festejos nacional, em local 
previamente definido. O intuito é reunir 
fiéis em quatro dias de retiro espiritual 
para momentos de adoração, oração, 
louvor e música.

é na família”, portanto sua importância na 
luta contra a violência. A CF deste ano de 
2018 propõe a construção e a promoção de 
uma cultura da paz. Apresenta pistas e áreas 
concretas que precisam ser reexaminadas 
para atingir esta meta: a) O Estatuto da 
Criança e do Adolescente; b) A violência 
doméstica e a Lei Maria da Penha; c) Os 
Direitos Humanos; d) A superação da 
violência gerada pela exploração sexual pelo 
tráfico humano; e) Violência e juventude; f) 
O racismo e a superação da violência; g) 
A superação da violência no campo; h) A 
superação da violência fruto do narcotráfico; 
i) O Estatuto do Desarmamento; j) A 
violência religiosa; k) A violência política; 
l) A violência no trânsito; e m) A Defensoria 
pública. O Texto-base tem 124 páginas e 
vale a pena adquiri-lo.

O Rebanhão de Carnaval será o primeiro evento oficial

Igreja e Ação Social
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Palestra “Espiritualidade da Música na Liturgia” marca
abertura do 1º Congresso Diocesano de Músicos Católicos

A Diocese de Santo André 
realizou seu primeiro Congresso 
Diocesano de Músicos 

Católicos no período de 31 de janeiro 
a 3 de fevereiro no Colégio Sagrada 
Família em Santo André. O Jornal “A 
Boa Notícia” atrasou seu fechamento 
para poder deixar registrado, ao menos 
o primeiro dia do importante congresso. 
Vejam a reportagem de Fabio Sales.

O 1º Congresso Diocesano de Músicos 
Católicos, reuniu aproximadamente 
400 pessoas (383 inscritos e inscritas) e 
prosseguiu na quinta-feira, (1º/02), com a 
palestra: “O Sentido Teológico e Litúrgico 
do Canto” proferida pelo maestro do Coro 
da Arquidiocese de Campinas, Dr. Clayton 
Dias, e terminou no sábado (03/02) com 
o MasterClass de Técnica Vocal “A Voz 
como Instrumento Sagrado na Liturgia” 

ministrado pela soprano e preparadora 
vocal da Comunidade Católica Canção 
Nova, Natália Aurea.

Vocação cristã
Para falar sobre a vocação para a 

música, Contieri mais uma vez recorreu 
à Carta de São Paulo aos Gálatas 2: 20 
para aprofundar o tema da espiritualidade: 
“Eu vivo, mas já não sou eu; é Cristo que 
vive em mim. A minha vida presente, na 
carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, 
que me amou e se entregou por mim”, 
ao citar a vocação cristã como instituição 
da vida de Jesus Cristo e uma vocação a 
serviço da Igreja. “Os grandes homens 
da humanidade são reconhecidos pela 
capacidade que tiveram de servir e de 
amar”, revela o sacerdote jesuíta. “Se 
a gente ama o que faz colocamos em 

A música na liturgia é um apoio para a convivência do ministério de Deus

de instalação e presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. 
Ela tem como padroeiro: “Jesus Bom 
Pastor”, e sua sede fica na Rua Oscar 
Sudotti, 15, no Jardim Jaguari, em 
Mauá. Ela é a matriz que reúne cinco 
comunidades: Capela Santa Rosa de 
Lima, Capela Santíssima Trindade, 
Capela Santa Luzia, Capela São José e 
Capela Nossa Senhora Aparecida.

A celebração também marcou o ritual 

em que Dom Pedro deu posse ao primeiro 
pároco desta casa de Deus, o Padre 
Joãozinho, que solenemente recebeu 
o Livro Sagrado, a chave da Igreja, a 
chave do Sacrário, os instrumentos para 
o batismo e a estola roxa. O Decreto de 
Provimento de criação do Caep foi lido 
e assinado.

Sobre a nova paróquia, Dom Pedro 
explicou que Mauá tem uma densidade 
populacional enorme e que se fazia 

necessária esta criação, trazendo mais 
um padre para servir o povo de Deus. 
“Estamos instalando a matriz desta nova 
comunidade. Matriz significa mãe, é uma 
comunidade de união. Ela nasce unida as 
outras cinco capelas, onde deve imperar 
sempre o desejo da construção do Reino 
de Deus. Aqui a disputa é para ver quem 
vai amar mais? Quem vai servir mais? 
Esta é a disputa sadia que faz crescer a 
comunidade”, ensinou o bispo.

Igreja para que estas paróquias comecem 
com tranqüilidade e possam ir crescendo 
aos poucos. A comunidade que vive esta 
transição desde o dia 8 de dezembro 
é a antiga Capela Nossa Senhora 
Aparecida, com 30 anos de caminhada 
evangelizadora e que tem sua sede na 
Rua Santo Antonio de Pádua, 168, no 
Bairro Casa Grande.

Esta Quase-Paróquia é a de número 
102 da Diocese, e nasce com três 
capelas em sua base territorial. São 
as comunidades da Capela Sagrado 
Coração de Jesus, Capela Nossa Senhora 
Aparecida e Capela São Judas Tadeu. 

Dom Pedro presidiu o rito de instalação 
desta quase-paróquia e deu posse ao 
primeiro administrador paroquial, o 
Padre Odair Ângelo Agostin, que há três 
décadas evangeliza nas comunidades da 
Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, 
também em Diadema. O presbítero fez a 
renovação de suas promessas sacerdotais 
e recebeu os instrumentos necessários 
para bem executar sua missão junto ao 
Reino de Deus.

Em sua homilia, o bispo disse: “Hoje 
é um dia alegre, não só para a cidade 
de Diadema, mas para toda a Igreja no 
Grande ABC. Seguindo as diretrizes do 

Sínodo Diocesano, instalamos a 102ª 
paróquia da Diocese de Santo André. 
E bem no dia da Imaculada Conceição, 
dia da padroeira da cidade, dia em que 
o município de Diadema festeja seu 
aniversário. É Maria que dá seu nome 
à esta nova igreja matriz, que nasce 
tendo em seu território as comunidades 
formadas por três capelas. Hoje começa 
uma nova caminhada e a missão de 
todos os paroquianos é viverem em 
alegre comunhão, para que com este 
testemunho de fé, possam atrair novos 
fieis para a messe do Senhor”, afirmou 
Dom Pedro.

Centésima primeira paróquia da Diocese fica em Mauá

primeiro lugar a nossa identidade como 
cristão a serviço da Igreja”, completa.

Sem vaidade 
“A busca do brilho do reconhecimento 

não condiz com a vida cristã, que se diz 
autêntica e contradiz o mistério do amor 
que celebramos na ação litúrgica”. De 
acordo com o palestrante, um dos grandes 
problemas que divide as comunidades 
religiosas é o excesso de vaidade. Por 
isso, se faz necessário o culto à humildade 
em detrimento de práticas narcisistas. “O 
serviço exige gratuidade e generosidade. 
Não tem recompensa. É preciso saber o 
momento de ouvir, do ficar em silêncio e do 
canto. Colocar em prática os ensinamentos 
de Maria, que é um ícone da Igreja, porque 
ela escuta e põe em prática, como discípula 
que nos leva até Jesus Cristo”, explica.

A música na liturgia é um apoio para 
a convivência do ministério de Deus, 
isto é, a música é o canto na liturgia, que 
contribui para o diálogo, a fim de que toda 
a assembleia participe plenamente das 
celebrações. 

Música sacra
O padre jesuíta também orientou os 

participantes à escolha do repertório para 
missas e celebrações de casamentos: 
“Nem toda música que fala de Deus 

é sacra”. No ano passado aconteceu o 
Congresso Internacional de Música Sacra, 
organizado pelo Conselho Pontifício 
de Cultura do Vaticano, para tratar do 
tema “Música e Igreja: culto e cultura, 
há 50 anos da Musicam sacram”, que 
aprofundou os valores e aspectos culturais 
e artísticos da música. 

No documento instituído no dia 5 de 
Março de 1967, a Sagrada Congregação 
para os Ritos e o Consilium publicaram 
a Instrução Musicam Sacram, sobre a 
música na Sagrada Liturgia.

a) Entende-se por Música Sacra aquela 
que, criada para o culto divino, possui as 
qualidades de santidade e de perfeição de 
forma.

b) Com o nome de Música Sacra 
designam-se aqui: o canto gregoriano, a 
polifonia sagrada antiga e moderna nos 
seus vários gêneros, a música sagrada para 
órgão e outros instrumentos admitidos e o 
canto popular, litúrgico e religioso.

Um exemplo de excelência é o 
repertório ensaiado com antecedência, 
sem improvisações no dia da celebração, 
executado com amor pela fé, disposição 
de fazer o melhor e testemunhado com 
alegria pelos fiéis. “O amor a Deus e ao 
próximo é a excelência que colocamos 
à disposição da Igreja, através de nossos 
dons”, finaliza Contieri.

A paróquia de número 101 
da Diocese de Santo André 
nasceu na manhã do domingo, 

(03/12), durante a celebração da missa 

A Quase-paróquia de Diadema recebe o número 102

A Igreja Católica tem um nome 
para definir a transição de 
capela para paróquia, são as 

Quase-Paróquias, uma instituição da 

Esta quase-paróquia nasce com três capelas em sua base territorial
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Levamos ao conhecimento de todos os dio-
cesanos, que nosso bispo Dom Pedro Car-
los Cipollini assinou nos meses de dezem-
bro/2017 e janeiro/2018 os seguintes decre-
tos e nomeações, a saber:

Pe. Fr. João Aroldo Campanha, ofm Conv. - 
Administrador Paroquial - Paróquia Santa Rita 
de Cássia, Bairro Pinheirinho, em Santo André

Pe. Adenízio Leonardo Miranda - Pároco 
- Paróquia Santo Antonio, Jardim São Cae-
tano, em São Caetano do Sul

Pe. Francinaldo de Sousa Justino - Pá-
roco - Paróquia São José Operário, Jardim 
Bela Vista, em Santo André

Diácono Cláudio Pereira Santos - Uso de 
Ordem - Paróquia Nossa Senhora dos Na-
vegantes, Bairro Eldorado, em Diadema

Diácono José Aparecido de Sousa - Uso 
de Ordem - Paróquia Jesus de Nazaré, Vila 
São José, em São Bernardo do Campo

Diácono Marcos Vinicius Wanderlei da 
Silva - Uso de Ordem - Catedral Nossa Se-
nhora do Carmo, Centro de Santo André

Diácono Rudnei Sertorio - Uso de Ordem 
- Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, 
Jardim das Orquídeas, em São Bernardo do 
Campo

Diácono Vinícius Ferreira Afonso - 
Uso de Ordem - Paróquia Santíssima 
Virgem, Jardim do Mar, em São Bernar-
do do Campo

Padre Frei Pedro Antonio Pereira - Páro-
co - Paróquia Santo Antonio, Vila Alpina, 
em Santo André.

A Consagração a Nossa 
Senhora é a espiritualidade 
da Milícia da Imaculada. 

Para nosso fundador, São Maximiliano 
Kolbe, a essência desta oferta pessoal 
à Virgem Maria consiste em “tornar-
se um instrumento da Imaculada, ao 
ponto de que seja Ela mesma a operar, 
consagrando-se a Ela sem limites”.

Para que a consagração seja um 
gesto de compromisso profundo com 
o Reino de Deus por meio da entrega à 
Nossa Senhora, a Milícia da Imaculada 
oferece encontros para que os fiéis 
possam conhecer a doutrina católica 
sobre a Virgem Maria e a espiritualidade 

de São Maximiliano Kolbe e, assim, 
possam realizar a consagração solene à 
Imaculada.

Confira o calendário dos encontros de 
formação, participe e conheça a riqueza 
da espiritualidade mariana.

Encontro de espiritualidade para todos
Anotem as datas: 17/02 - 24/03 - 28/04 

- 26/05 - 23/06 e 28/07.
Os encontros acontecem sempre das 9h 

às 12h no Santuário Imaculada Conceição 
e São Maximiliano Maria Kolbe. Estrada 
Morro Grande, 870 | Riacho Grande 
| São Bernardo do Campo – SP. Mais 
informações: (11) 4397-6500.

Tecle 1 Para fazer seus pedidos de 
oração;
2 Para se tornar mílite, atualizar seu 
cadastro ou informar seu CPF;
3 Para adquirir produtos ou informações 
sobre produtos já adquiridos;
4 Para falar sobre pastorais, batizados e 
casamentos no Santuário

NOMEAÇÕES DIOCESANAS - DEZEMBRO 2017 E JANEIRO 

O Pequeno Mílite
A revista infantil da Milícia da Imaculada 

Estamos vivendo um tempo 
de muitas mudanças em 
vários setores da sociedade, 

e isso exige de cada um de nós muita 
criatividade. Como consequência,  é 
necessário reorganizar o ensino e a 
prática catequética. Por esse motivo, 
a revista O Pequeno Mílite pode ser 
usada como conteúdo complementar 
nos encontros de catequese, tornando-os 
mais criativos e dinâmicos.

Além da divertida e educativa história 
em quadrinhos, as crianças aprendem 

sobre doutrina católica. A publicação 
propõe uma forma de aprendizado 
prático e lúdico. As atividades propostas 
na revista incentivam o aprofundamento 
nas questões da fé, a integração familiar 
e estimula o letramento e a leitura. 

Se a sua paróquia deseja receber a 
visita da equipe da revista O Pequeno 
Mílite para apresentar aos catequistas, às 
crianças e às suas famílias, este conteúdo 
de formação católica para crianças, 
basta escrever um e-mail para pequeno.
milite@miliciadaimaculada.org.br.

Atendimento da Milícia da Imaculada
 Nova central de chamadas melhorou a comunicação com a Obra

O novo ano começou animado 
na MI,  e esta animação 
é porque nossa missão de 

evangelizar não permite que percamos 
nenhum minuto. Como dizia São 
Maximiliano, a cada dia nascem e 
morrem muitas pessoas. Por isso, cada 
segundo é precioso!

O ano novo trouxe como novidade,  
a Central de Atendimento. O novo a 
telefônico opera em processo digital que 
nos permite atender a mais ligações, com  
mais qualidade ao atendimento.

Segue uma listinha dos números 
que você deve teclar de acordo com o 
departamento com que deseja falar.

Milícia da Imaculada propõe formações de espiritualidade

 Consagrados para a
missão de evangelizar

5 Informações sobre peregrinações, reti-
ros e voluntariado
6 Representantes MI
7 Produção da Rádio Imaculada Concei-
ção
8 Administração
Para repetir as opções, tecle 0

Fale com a gente! (11) 4397-6500
No menu de atendimento,  tecle a opção desejada: 

CITAÇÃO POR EDITAL 
N°10.41/17 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso 

de suas atribuições, convoca Ronaldo Luiz Fantim, nascido em São Caetano do 
Sul, aos 29 de fevereiro de 1968, filho de Milton Fantim e Maria Alice Fantim, de 
endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer o endereço ou 

então avisar a pessoa que está sendo intimada. Tel (11) 4469-2077.
Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros

Vigário Judicial e Presidente do TED S.A.

14/02 – Quarta-Feira – 19h – Abertura da CF 2018 – Catedral Nossa Senhora do Carmo
15/02 – Quinta-Feira – 09h – Reunião Geral do Clero – Espaço São Miguel
20/02 – Terça-Feira – 19h30 – Aula Inaugural – Escola de Teologia da Diocese
20/02  – Terça-Feira  – 19h40 - Missa Poderes Públicos - Paróquia Santíssima Virgem
09/03 – Sexta-Feira – 24 Horas para o Senhor – Todas as Regiões Pastorais da Diocese
25/03 – Domingo – 14h – Encontro da Juventude – Catedral Nossa Senhora do Carmo
29/03 – Quinta-Feira – 09h – Missa Crismal – Catedral Nossa Senhora do Carmo
06/04 – Sexta-Feira – 19h – Entrega do Documento Final do Sínodo – CENFORPE (SBC)
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