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As dez Regiões Pastorais da Diocese de 
Santo André estão realizando o Tríduo de 
Formação Regional estudando o Plano 
Diocesano de Pastoral, que destaca as 
prioridades eleitas durante o Sínodo. 
Leia na página 7.

Tríduo de Formação 
Regional torna Sínodo visível

Martírio de Padre Leo 
completa 20 anos

A Diocese de Santo André celebra 
anualmente com a Caminhada da Paz a 
lembrança do assassinato de Padre Leo 
Commissari, ocorrida em 1998, em São 
Bernardo do Campo. 
Saiba mais lendo a página 4.

Na tradição católica, o 26 de julho é celebrado o dia de Sant’Ana e de São Joaquim, pais de Maria, e avós de Jesus. Dois fortes exemplos 
de fé para nós cristãos, tanto que o olhar para a pessoa idosa fez nascer uma pastoral para agir com esta finalidade. Na reportagem 
especial do mês, tratamos desta questão. Leia na página 3.

A Igreja e a 
Terceira Idade:

Carinho com os 
avós e acolhida
com a Pastoral 

da Pessoa Idosa



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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“Se aumentar o impulso missionário, crescerá também a unidade entre nós”

O Papa declarou-se preocupado 
com a dissociação entre 
ecumenismo e missão. 

“O mandato missionário, que é mais 
do que a diaconia e a promoção do 
desenvolvimento humano, não pode 
ser esquecido nem anulado. Em causa 
está a nossa identidade. O anúncio do 
Evangelho até aos últimos confins 
da terra é conatural ao nosso ser de 
cristãos.”... “Estou convencido de que, 
se aumentar o impulso missionário, 
crescerá também a unidade entre nós”, 
disse o Papa no encontro ecumênico na 
sede do Conselho Mundial de Igrejas 
(CMI) em Genebra.

O Pontífice comentou o lema dos 
70 anos do CMI: Caminhar - Rezar - 
Trabalhar juntos.

Caminhar num movimento duplo: de 

Bispos vão ver
 de perto as reformas 

na sede da CNBB

Apoio

Neste mês de julho, que marca 
o início do segundo semestre 
do ano, completam-se três 

anos de minha chegada a esta querida 
Diocese de Santo André. Foi no dia 26 
de julho de 2015 que iniciei meu serviço 
episcopal nesta Igreja, com a missa de 
posse na praça da Catedral do Carmo.

Jamais esquecerei este dia no qual 
pude perceber a alegria, o entusiasmo do 
povo bom de nossa diocese ao receber 
o novo pastor. Deixei-me contagiar 
pelo clima de festa que comemorava o 
fim de uma longa espera.

Na minha homilia expressei um 
desejo: “Que sejamos uma Igreja 
acolhedora e em saída missionária. 
Estejamos sempre prontos a responder 
a quem nos pergunta sobre a razão de 
nossa esperança (1Pr 4,13). A presença 
da Igreja se faz através de vocês, 
comprometidos com o evangelho 
da vida”. E no final de minha fala 
convidei a todos para empreendermos 
o caminho da “esperança e coragem”. 
Penso que nestes três anos temos feito 
isto. Temos caminhado juntos.

Nosso Sínodo Diocesano foi um 

momento único de alegria e celebração de 
nosso ser Igreja, com ampla participação 
de todas as forças vivas da Diocese. A 
Igreja de Santo André marcou um ponto 
de chegada importante, e deu largada 
para uma nova etapa a ser percorrida no 
impulso do Espírito Santo.

Quero agradecer de coração o apoio dos 
inúmeros leigos e leigas. Nossa diocese 
é privilegiada por um laicato atuante e 
esclarecido, sempre desejoso de formação 
e pronto para a missão. Quero agradecer 
a colaboração fraterna e valiosa do clero, 
tanto presbíteros como diáconos, dos 
religiosos e religiosas. Nossa Igreja 
ostenta esta coroa de servos e servas de 
Deus, que olham para o horizonte do 
Reino e trabalham para que ele se faça 
presente entre nós. Louvado seja Deus.

A melhor celebração deste triênio que 
se completa será a ordenação presbiteral 
de cinco diáconos que passam a fazer 
parte de nosso Presbitério. Após longo 
itinerário encerram esta primeira fase 
de uma formação permanente, que o 
padre deve levar avante por toda a vida. 
É um motivo de grande alegria para 
toda nossa Igreja ter mais cinco novos 

operários da vinha do Senhor.
Com gratidão e louvor a Deus por 

tudo o que Ele nos tem proporcionado 
nestes três anos desejo abençoar a 
todos em nome de Jesus, pedindo que 
rezem sempre por mim.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Três anos se passaram A voz do Pastor

Cristãos precisam de novo ímpeto 
evangelizador, afirma o Papa

A reunião do Conselho 
Permanente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) aconteceu na sede provisória 
da entidade, em Brasília (DF). Iniciada 
no dia 19, concluiu-se no dia 21 de 
junho. Um dos bispos presentes foi 
Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da 
Diocese de Santo André.

Como atividade extra dos trabalhos, 
os bispos vistoriaram na manhã do 
primeiro dia e comprovaram como 
andam as obras da reforma do prédio 
oficial da CNBB, que está orçada 
em oito milhões de reais, e que já 
contou com a colaboração de cerca 
de 210 dioceses que enviaram ao todo 
R$5.928.971,48.

Sede provisória 
A entidade católica está funcionando 

atualmente em um prédio provisório 
na Asa 915 Norte, enquanto o prédio 
principal é reformado. A sede oficial 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) em Brasília, inaugurada 
em 1973, permanecerá em reforma 
por dois anos. Após a conclusão dos 
trabalhos, iniciados em setembro do 
ano passado, o prédio na Asa Norte 
abrigará o Centro Cultural Missionário, 
que acolherá religiosos estrangeiros que 
chegam para atuar no Brasil.

Obra da reforma do prédio está 
orçada em oito milhões de reais

A melhor celebração deste triênio que se completa será a ordenação presbiteral de cinco diáconos 
que passam a fazer parte de nosso Presbitério

entrada e de saída. De entrada, a fim de 
nos dirigir constantemente para o centro, 
que é Jesus. De saída, rumo às múltiplas 
periferias existenciais de hoje.

Rezar, pois a oração é o oxigênio do 
ecumenismo. Sem oração, a comunhão 
asfixia e não avança, porque impedimos 
que o vento do Espírito a empurre para 
diante.

Trabalhar juntos, pois a credibilidade 
do Evangelho é testada pela maneira 
como os cristãos respondem ao clamor 
de quantos são vítimas do trágico 
aumento de uma exclusão que, gerando 
pobreza, fomenta os conflitos. “Se um 
serviço é possível, por que não projetá-lo 
e realizá-lo conjuntamente, começando 
a experimentar uma fraternidade 
mais intensa no exercício da caridade 
concreta?”, questionou o Papa.

O Pontífice concluiu seu discurso 
com as seguintes palavras: “Ajudemo-
nos a caminhar, rezar e trabalhar juntos, 
para que, com a ajuda de Deus, progrida 
a unidade e o mundo acredite”.
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A Pastoral da Pessoa Idosa 
(PPI) da Diocese de Santo 
André se reuniu no dia 16 de 

junho, na Cúria Diocesana, para realizar 

a Assembleia eletiva, que definiu três 
nomes para coordenar a Pastoral pelos 
próximos quatro anos. Agora, quem irá 
decidir o novo coordenador será o bispo 

da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini. Ele, inclusive, 
participou do encontro. 
Quem também estava 
presente e conduziu 
a Assembleia foi a 
coordenadora estadual da 
PPI, Teresa Aparecida de 
Oliveira Maciel.

Para Teresa, o trabalho 

da PPI é fundamental para levar Cristo 
aos idosos, especialmente os que estão 
afastados da Igreja por algum motivo de 
saúde. “Melhoramos a qualidade de vida 
dos idosos porque quando chegamos 
para visitá-los ficam contentes, eles 
nos abraçam. Eles estão esperando 
um abraço. Faz diferença quando há 
visita. As pessoas querem se encontrar, 
estar junto com os outros. É um tempo 
valioso”, disse Teresa.

Segundo Dom Pedro, o trabalho da 
Pastoral é cada vez mais relevante, 
principalmente em tempos que parece 
que ficar idoso é “um castigo”. “Estou 

Os idosos são aqueles que nos trazem a história, que nos trazem a doutrina, a fé e nos dão um legado

O dia dos avós: 
A Igreja e a Terceira Idade

O dia 26 de julho, na tradição 
católica, é dia de Sant’Ana e de 
São Joaquim, os pais idosos de 

Maria, os avós de Jesus, foi conclamado 
o Dia dos Avós no pontificado do Papa 
Paulo VI.  

Durante 20 anos, Ana e Joaquim, não 
conseguiram realizar o sonho de serem 
pais, e pensavam ser estéreis. Mas Joaquim, 
em idade avançada, jejuou por 40 dias e 40 
noites, esperando que Deus o ajudasse a 
ter um filho. Então Ana engravidou, e dela 
nasceu Maria, e de Maria nasceu Jesus. 
Além de padroeira das avós, é também 
padroeira da educação, por ter educado 
Maria e influenciado na educação de Jesus. 
Já São Joaquim é o padroeiro dos Avôs. 
Exemplos de fé para nós. 

Nesta data, queremos resgatar um 
pouquinho do que significa colo de avô e 
de avó, para quem segura e acolhe, e para 
quem tem a graça e o privilégio de ser 
embalado no melhor balanço do mundo. 

Quando vemos uma criança no colo 
dos avós, concluímos que nem todas as 
palavras de nosso dicionário conseguem 
expressar todos os sentimentos que ali 
cabem, que ali se tocam. Quem ganha 
mais? O início fresco repleto de esperança 

ou o declínio sábio de uma existência bem 
vivida que muito ainda pode ensinar? E 
muito ainda pode aprender, pois os netos 
são presentes de Deus, e podemos chamar 
de nossos. Podemos descobrir neles o 
que não tivemos tempo de ver em nossos 
filhos, por causa do tempo, por causa de 
nossa imaturidade, por causa de tantas 
exigências que nos tiraram deles.   

“Nós vivemos em um tempo no qual os 
idosos não contam. É ruim dizer isto, mas 
eles são descartados, porque dão trabalho. 
Os idosos são aqueles que nos trazem a 
história, que nos trazem a doutrina, a fé e nos 
dão um legado. São aqueles que, como um 
bom vinho envelhecido, têm força dentro 
de si para nos dar uma herança nobre”, 
nos ensina nosso querido Papa Francisco. 
“Os avós são um tesouro, de forma que 
a memória desses antepassados leva o 
homem a imitar sua fé”. E, defende ainda  
que a sabedoria deles é uma herança que se 
deve receber. “Um povo que não cuida dos 
avós, um povo que não respeita os avós não 
tem futuro, porque não tem memória”.

Louvamos a Deus pelas pastorais, 
movimentos e serviços que se ocupam 
e se preocupam com o idoso, que são 
visita, companhia, ouvidos  e tanto 

mais... Mas que investem na família para 
que os acolham e lhes propiciem  o que 
de verdade  eles precisam,  merecem e 
gostariam de ganhar: amor.  

De nossos avós, fiquemos com as 
deliciosas lembranças do estar com eles, 
de ouvir causos e tantas histórias, das 
comidinhas gostosas, do carinho, do 
olhar, das bênçãos e orações, da cruz 
traçada na testa, das muitas lembranças e 

lembrancinhas... das artes perdoadas, dos 
passeios por aí, do sentar-se ao seu lado... da 
cumplicidade independentemente da idade. 

De nossos netos, o olhar maroto, o 
sorriso pidão, os bracinhos estendidos 
querendo sair do chão... Quero colo 
vovó... Quero colo vovô... mesmo depois 
de grandão. É pura energia que  renova e 
faz pulsar nosso coração.

Texto de Osmarina Baldon

Assembleia da Pastoral da Pessoa Idosa escolhe nova coordenação
Vamos melhorar a qualidade de vida dos idosos porque quando chegamos para visitá-los ficam contentes, eles nos abraçam 

preocupado porque muitos jovens não 
querem ficar velhos. Eles preferem 
morrer antes. Hoje, na nossa sociedade, 
o que conta é a aparência física. A pessoa 
tem medo de enfrentar a realidade de 
ficar velho. Temos que entender que 
vivemos fases em nossas vidas”, frisou 
Dom Pedro. “Assim, também devemos 
ensinar os idosos a não reclamarem. A 
pessoa tem que aprender a envelhecer 
como um dom de Deus”, disse.

O bispo deve escolher o novo 
coordenador nos próximos dias, mas não 
há um prazo para esta decisão.

Texto e foto de Thiago Silva

O itinerário das Visitas Pastorais 
seguiu mais um pouco no 
mês de junho, quando o bispo 

diocesano visitou comunidades em 
Santo André e São Bernardo do Campo, 
como a Capela São José no Condomínio 
Residencial Swiss Park e pertencente à 
Paróquia Santa Maria, na Região Pastoral 
São Bernardo Anchieta. Ali Dom Pedro 
presidiu a missa e falou sobre a dificuldade 
de ser família e ser comunidade nos dias 
de hoje, mas encorajou a todos dizendo 

que os fiéis católicos caminham com as 
duas pernas: a Palavra e a Eucaristia, e 
por isso não vamos cair jamais!

Todas ss comunidades da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, na Região 
Pastoral Santo André Leste, também foram 
visitadas pelo bispo, que assim esteve no 
Jardim Irene, Jardim Aclimação, Sítio dos 
Vianas, e na Capela Santa Cristina, no 
Jardim Cristina, onde durante a missa deu 
a bênção ao novo Ambão. 

Comunidades ganham visibilidade com as Visitas Pastorais

Fotos de Eunice Depieri
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Caminhada da Paz celebra o martírio de Padre Leo Commissari

Lembrando o martírio de Padre 
Leo Commissari, aconteceu 
na tarde do domingo 24/06 

a 20ª Caminhada da Paz, quando, em 
procissão, a população partiu do marco 
onde o sacerdote foi assassinado na 
noite de 21 de junho de 1998, na rua 
que hoje leva seu nome, no Oleoduto, 
em São Bernardo do Campo. Ao longo 
do caminho, foram ouvidos textos que 
recordavam a vida deste homem santo, 
ou usando a voz para cantar em louvor, 
ou rezando. A chegada foi por volta 
das 15h na Paróquia Jesus de Nazaré, 
na Vila São José, onde foi celebrada 
a missa campal, presidida pelo bispo 
diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini.

Se a notícia já era motivo de 
grande alegria, agora ficou 
ainda mais completa a felicidade 

dos fiéis da até agora capela Santa 
Luzia, na Região Pastoral São Bernardo 

Um momento de forte emoção 
vivenciada durante a missa foi na 
procissão de entrada, quando foram 
levadas para o altar as balas que 
assassinaram o padre, bem como o 
caderno com a última frase escrita pelo 
sacerdote. Esses objetos podem ser 
vistos no museu que homenageia Padre 
Leo.

Em sua homilia, Dom Pedro disse 
que “Hoje existem muitos discursos, 
mas pouca ação prática em defesa 
dos menos favorecidos. Ação como a 
que foi protagonizada por Padre Leo 
Commissari, que tudo fez por amar 
Jesus Cristo. Nós amamos Jesus Cristo 
e amamos quem se assemelha a Jesus 

Padre Leo viveu pelos mais enfraquecidos, viveu sempre pelos mais pobres

“Santa Luzia, Virgem e Mártir” já nasce como Paróquia

A caminhada presbiteral de Padre 
Paulo Borges Morais, CSS 
completou vinte e cinco anos em 

junho de 2018, e foi solenemente celebrada 
com três missas, uma na Par. N. S. do 
Bom Conselho, sede da Congregação dos 
Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, na Moóca, outra na Paróquia São 
João Batista, em São Caetano do Sul, onde 
vivenciou sua juventude e reconheceu o 
chamado vocacional, e na Matriz Sagrada 
Família, no centro de São Caetano, onde 
serve hoje como Vigário Paroquial.

Esta terceira missa foi presidida 
pelo bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini no dia 22/06. Na 

25 anos depois, Padre Paulo serve na cidade 
onde viu sua vocação nascer

oportunidade Padre Paulo expressou seu 
agradecimento. “Minha sincera gratidão a 
Dom Pedro Cipollini, aos meus confrades 
estigmatinos e a todos que presentes ou 
ausentes rezaram pelo meu Jubileu de 
Prata Sacerdotal. A melhor maneira de ser 
grato é ser fiel. É o que espero e quero 
continuar sendo até o fim”.

Nossa reportagem acompanhou a 
celebração em sua paróquia de origem, 
quando Padre José Odail Pértile, 
Formador dos Padres Estigmatinos fez a 
homilia. Ele que, 25 anos antes, também 
participou na primeira missa presidida 
pelo então novo sacerdote, em 26 de 
junho de 1993. A segunda missa foi no 

dia seguinte na Matriz Sagrada Família.
Em sua fala, Padre Pértile disse: “Uma 

missa para rememorar o que Deus fez de 
bom em nossa vida. Padre Paulo sempre 
valorizou a fidelidade a Deus. Jurou e 
viveu esta fidelidade. Uma pessoa boa, 
de bom astral. Piadista. Sempre alegre. 
Diziam que ele vivia sua inocência 
batismal”. E continuou: “Padre Paulo 
é uma pessoa consciente do caminho 
que escolheu. Semeou as sementes do 
Reino de Deus por onde passou. Hoje 
celebramos 25 anos de bênçãos e de 
Graça, que foram esparramados por todo 
o Brasil. Ele é um sacerdote bom. Bom 
filho. Bom irmão e bom padre”.

Cristo. Por isso amamos Padre Leo”.
Em outro momento, citou que “Uma 

pessoa como Padre Leo dá a vida um 
pouquinho por vez. Deu um pouco 
quando deixou sua terra natal e seguiu em 
missão. Mais um pouco quando se privou 

da comida e viveu o sofrimento dos mais 
necessitados. Não lucrou com sua vida 
sacerdotal, doando cada dia, um pouco 
de sua vida, até que a entregou de uma 
vez no momento do martírio. Padre Leo 
viveu pelos mais enfraquecidos, viveu 

Anchieta. A primeira notícia informava 
que esta capela se tornaria a próxima 
Quase-Paróquia Santa Luzia, Virgem e 
Mártir. Mas agora a Diocese de Santo 
André informa oficialmente que ela já 
vai nascer como Paróquia. Isto se dá por 
que já pode comprovar sua condição de 
existir e se manter de forma própria e 
individual, não precisando passar pelo 
estágio de Quase-Paróquia.

A instalação da nova paróquia 
acontece na missa a ser presidida pelo 
bispo diocesano Dom Pedro Carlos 
Cipollini, no domingo, dia 8 de julho. 

Situada na Rua Josefina Feltrin, 110, no 
Jardim Thelma, ela nasce abrangendo as 
seguintes comunidades: Capela São José 
Operário, Capela Senhor do Bonfim, 
Capela Nossa Senhora de Fátima e 
Capela Santa Rita de Cássia.

Dom Pedro já assinou também o Uso 
de Ordem para que o Diácono Transitório 
Rudnei Sertório possa administrar 
solenemente o Santo Batismo, assistir os 
Matrimônios, pregar a Palavra de Deus e 
servir à comunidade da nova paróquia e 
ajudar Padre Gonise Portugal da Rocha, 
o Administrador Paroquial.

Padre Paulo é uma pessoa consciente do caminho que escolheu. Semeou as sementes do Reino de Deus por onde passou

A história Catedral Nossa 
Senhora do Carmo tem suas 
raízes no desejo manifestado 

em 1912, pela colônia italiana, de erguer 
um templo em honra de Nossa Senhora 
do Carmo. Assim, um terreno foi doado 
e a pedra fundamental lançada em 29 de 
junho de 1919, pelo Pe. Luiz Capra. E 
assim começava a bela história, desta que 
é a Casa Mãe da Diocese de Santo André.

Você diocesano e diocesana, então 
já sabe que a Novena e Solenidade da 
Dedicação da Catedral Nossa Senhora 
do Carmo acontecerá no período de 13 a 
22 de agosto, quando cada uma das dez 
Regiões Pastorais vão ficar responsáveis 
por um dia da novena. Marque na sua 
agenda e participe deste importante 
momento de unidade de nossa diocese. 
Confira a programação:
13/08 às 20h - Região Rudge Ramos
14/08 às 20h - Região Leste
15/08 às 20h - Região Anchieta
16/08 às 20h - Região Diadema
17/08 às 20h - Região Ribeirão Pires e RGS
18/08 às 16h - Região SBC Centro
19/08 às 19h - Região Mauá
20/08 às 20h - Região São Caetano do Sul
21/08 às 20h - Região Utinga 
22/08 às 15h - Região Santo André Centro
22/08 às 20h - Missa Solene com toda Diocese

Catedral Nossa 
Senhora do Carmo 
comemora 60 anos

As dez Regiões Pastorais 
vão participar das festividades

A instalação da nova paróquia será no domingo, dia 8 de julho
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Ainda no embalo do Festival 
Vocacional 2017, evento que 
reuniu a Gincana Vocacional 

e a Feira Vocacional, o Serviço de 
Animação Vocacional - Pastoral 
Vocacional começa a preparar a edição 
deste ano. O tema deste ano é “Grande é o 
seu amor”, que quer provocar em nossos 
jovens uma atitude de questionamento 
sobre a vocação específica de cada um.

Como no ano passado, o evento 
acontece no Estância Alto da Serra, 
na região do Riacho Grande em São 
Bernardo do Campo e será realizado no 
dia 2 de setembro, primeiro domingo do 

mês. O Festival Vocacional traz na sua 
estrutura as tradicionais brincadeiras 
espalhadas ao longo de toda a chácara, 
quatro shows ao longo do dia, momentos 
de palestra, espiritualidades, a feira 
vocacional e, dentre as novidades da 
edição deste ano, estão a nova identidade 
visual do evento, um campeonato de 
games, e show de encerramento com o 
cantor Dunga PHN.

Ao longo do dia no festival, ocorrerá 
também a competição da Gincana, 
que esse ano deve reunir cerca de 
cinquenta equipes. Essas equipes são 
formadas por grupos de jovens das 

nossas comunidades, que, por meio de 
atividades prévias e atividades do dia, 
se mobilizam para chegarem ao topo 
da competição. A novidade da gincana 
este ano é a premiação para a região 
pastoral e a premiação para a equipe, na 
competição individual. Caso conheça ou 
queira cadastrar alguma equipe para a 
gincana é só enviar o cadastro da equipe 
para o email: festivalvocacionalsa@
diocesesa.org.br.

As inscrições para o festival esse 
ano serão online com o suporte da 

Eventbrite, empresa que gerenciará os 
convites que darão acesso ao local. Para 
uma melhor acolhida aos participantes 
do evento os convites estão divididos 
em lotes e o link para a inscrição dos 
participantes está disponível nas mídias 
sociais do festival, o site é vocacional.
diocesesa.org.br.

Não deixe de rezar por esse importante 
momento vocacional em nossa diocese, 
para que a nossa juventude, em meio à 
diversão do evento, saiba prestar atenção 
ao chamado de Deus em sua vida.

Festival Vocacional 2018 
começa a agitar a 
juventude diocesana

A Diocese de Santo André 
realizou, na manhã de 23/06, 
a Reunião do Conselho 

Diocesano de Pastoral Ampliado (CDPA) 
no Edifício Santo André Apóstolo - Cúria 
Diocesana. O encontro, que contou com a 
presença do bispo diocesano Dom Pedro 
Carlos Cipollini, de coordenadores e 
assessores, foi conduzido pelo Vigário 
Episcopal para Pastoral, Pe. Joel Nery.

Uma das principais pautas da reunião foi 
colocar em prática os caminhos apontados 
pela Constituição Sinodal, que contém o 
8º Plano Diocesano de Pastoral. O Plano, 
com validade até 2022, tem o desafio de 
“Ser uma Igreja que fortaleça a Cultura 
da Espiritualidade do Acolhimento em 
permanente Ação Missionária”. Dentro do 
Plano Pastoral, foram ainda apresentados 
os oito itinerários, que serão realizados 
concomitantemente.

Depois das apresentações, pastorais e 

movimentos foram divididos por áreas 
para avaliar ações em conjunto e dar 
prosseguimentos aos encaminhamentos 
itinerários  previstos no 8º Plano 
Diocesano de Pastoral. “Fizemos 
um pequeno sobrevôo naquilo 
que a Constituição Sinodal aponta 
como caminho para percorremos. A 
Constituição Sinodal traz em si o plano 
diocesano de pastoral e pudemos lembrar 
os propósitos de viver como Igreja - 
“fortaleça a cultura da espiritualidade 
do acolhimento de permanente estado 
de missão” -, e refletimos junto a 
importância da nossa organização”, 
destacou Pe. Joel.

O Vigário Episcopal para Pastoral 
ainda destacou a importância de viver 
de forma conjunta os desafios que estão 
no 8º Plano. “É mais simples, tranquilo, 
quando vivemos e cuidamos somente do 
que é seu, é mais fácil, mas viver este 

encontro, mostrar a cara 
que somos um grupo e 
fazemos algo de mais 
é o principal”, disse o 
sacerdote.

Dom Pedro também 
destacou a importância 
de viver a pastoral 
de conjunto. “Precisamos acreditar 
na maneira que a Igreja se articula. 
Precisamos ter o sentimento de pertença 
à Igreja, especialmente nos dias de 
hoje que temos cristãos sem igreja. 
Precisamos fortalecer a presença pública 
da Igreja. Não quer dizer que a Igreja 
precisa ser uma instituição poderosa, 
mas precisa fazer sentir na sociedade, 
como mensageira de Jesus. Até que 
ponto parecemos na sociedade como 
mensageiros e mensageiras de Jesus?”, 
questionou o bispo.

Os coordenadores saíram entusiasmados 

Diocese coloca em prática 8º Plano Pastoral

O tema deste ano:“Grande é o seu amor”

Ser uma Igreja que fortaleça a Cultura da Espiritualidade do Acolhimento em permanente Ação Missionária

“A consciência e generosidade 
são dois princípios 
fundamentais do Dízimo. 

Deus ama quem dá com alegria”. No mês 
que reflete a importância do Dízimo, a 
Diocese de Santo André recebeu a visita 
do Monsenhor Antonio Luiz Catelan 
Ferreira, que proferiu a palestra de 
formação com agentes pastorais de todas 
as cidades do ABC, no Auditório da Cúria.

O bispo diocesano Dom Pedro 
participou da abertura, agradeceu a toda 
a equipe que preparou o encontro. “Vocês 
disseram sim, graças a Deus! Vamos levar 
adiante, a partir do nosso sínodo, todo 

esse projeto de coordenação de pastoral. 
A pastoral levada avante em comunhão”.

Monsenhor Catelan, atualmente 
consultor da Comissão Episcopal para a 
Doutrina da Fé da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil) e membro 
da Comissão Teológica Internacional no 
Vaticano, abordou aspectos do tema, que 
relaciona o dízimo com a experiência de 
Deus e a espiritualidade cristã católica. 

“Por ordem de importância, a primeira 
das dimensões do dízimo é religiosa. Tem 
a ver com a relação do cristão com Deus. 
Contribuindo com parte de seus bens, o 
fiel cultiva, manifesta e torna ainda mais 

profunda sua relação com aquele Deus 
de quem provem tudo, e desse modo 
expressa a gratidão, a fé e a conversão. 
Essa dimensão, tratando da relação com 
Deus, insere o dízimo no âmbito da 
espiritualidade cristã”, explica o religioso.

Essa citação consta no número 29 do 
documento 106 da CNBB (O Dízimo 
na Comunidade de Fé) - estruturado 
em duas partes: a primeira, que trata da 
compreensão do dízimo, a partir dos 
fundamentos e finalidades; a segunda, de 
orientações e propostas organizativas para 
a Pastoral do Dízimo - que serviu como 
base para as intervenções do monsenhor.

Monsenhor Catelan explica importância e
princípios do dízimo na sociedade atual

Essa dimensão, tratando da relação com Deus, insere o dízimo no âmbito da espiritualidade cristã
Texto e fotos de Fábio Sales

da reunião. “Sou coordenadora nova e 
percebi como precisamos trabalhar em 
conjunto. Então é bom nos conhecermos 
melhor para sermos a Igreja em saída que 
tanto o Papa Francisco nos pede”, disse 
Maria das Dores Fiaschi, da Legião de 
Maria. “Estamos atuando em tudo aquilo 
que planejamos no nosso Sínodo, então 
é importante este encontro para que os 
coordenadores transmitam a atividade que 
o Sínodo está pedindo para colocarmos 
em prática”, emendou Roberto Vertematti, 
da Comissão Diocesana Bíblico Pastoral.

Texto e foto de Thiago Silva

Igreja e Nova Evangelização
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O ano do laicato é um tempo para 
se alegrar e exultar (cf. Mt 5,12). 
A alegria nasce do coração 

do crente que assume o compromisso 
batismal, pois mergulhados no amor da 
Trindade os batizados são chamados a 
vivenciar o múnus sacerdotal, profético e 
real de Cristo (cf. CDC, n. 204). O exercício 
da missão laical, no esforço de levar uma 
vida santa, é condição de exultação.

Alegria e exultação são marcas 
significativas da vida pastoral que não 
é uma mera escolha de fazer ou não 
fazer parte, mas um imperativo de Jesus 
Cristo à santidade. Assim, lembra o 
Papa Francisco na Exortação Apostólica 

Gaudete et Exsultate, o Senhor “quer-nos 
santos e espera que não nos resignemos 
com uma vida medíocre, superficial e 
indecisa” (Gaudete et Exsultate, n.1).

A vida pastoral não pode ser medíocre, 
superficial e indecisa. Forte isso, não acha? 
O que seria uma vida pastoral tomada pela 
mediocridade, pela superficialidade e pela 
indecisão? Esses são questionamentos 
que brotam do coração dos que buscam 
o protagonismo e a santidade na vivência 
do laicato, pois o exercício da reflexão 
e da interiorização, parafraseando Santo 
Agostinho, conduz a Deus.

Somente quando se reconhece as falhas, 
os pecados e as situações contrárias ao 

Evangelho que é possível avaliar a vida 
pastoral. Uma vida pastoral medíocre não 
se permite a crítica, a formação constante, 
a oração diária, a abertura aos desafios 
do mundo atual. Uma vida pastoral 
superficial não se sustenta, pois não tem 
raízes profundas, não avançou para águas 
mais profundas, facilmente é levada 
por ventos relativistas, é como aquele 
insensato que construiu sua casa sobre a 
areia, vindo as chuvas, as enxurradas e os 
ventos a casa foi destruída e tudo virou 
ruina (cf. Mt 7, 21-27). Uma vida pastoral 
tomada pela indecisão carece de fé, assim 
lembra o Apocalipse: “Oxalá fosses frio 
ou quente!” (Cf. Ap 3, 14-22).

Em julho acontece a Semana Bíblico-Catequética

Acontecendo simultaneamente 
nas dez Regiões Pastorais da 
Diocese de Santo André, a 

Semana Bíblico-Catequética é destinada 
aos catequistas paroquiais da Animação 
Bíblico-Catequética que atuam em 
todas as idades. À luz da Constituição 
Sinodal, os participantes vão refletir 
o Documento 107, “Iniciação à Vida 
Cristã: Itinerário para formar discípulos 
missionários”, aprovado na 55ª 
Assembleia Geral dos Bispos.

O evento está agendado para o período 
de 23 a 27 de julho, das 19h30 às 21h30, 
tendo como programação:

Igreja e Ação Social

O grupo de artesanato da Paróquia 
Santa Edwiges tem o nome de 
Movimento de Amor à Vida 

e, na verdade, nem admitem que estão 
praticando uma economia solidária.

Maria Aparecida Romachelli, 78 anos de 
idade, nos contou as ações do grupo, que é 
composto por 7 mulheres. Elas produzem 
artesanato e confecções de grande beleza 
e qualidade e vendem mensalmente.  Os 
ganhos obtidos com as vendas são divididos 
da seguinte forma: doam uma parte para 
manter a Associação Comunitária Santa 
Edwiges, que é o braço social da igreja; 
com outra parte adquirem enxovais de bebê 
para mães da comunidade, que não têm 
condições de comprá-los. Com o restante, 
compram os materiais para produzirem 
suas confecções.

Na Associação Comunitária onde se 
encontram, são promovidas aulas gratuitas, 
de pintura em tecido e crochê.

Conforme nos relatou Maria Romachelli, 
muitas vezes elas retiram dinheiro de “seus 
próprios bolsos” para realizar o trabalho. E 
acrescenta: “Deus nos dá em dobro”.

Segundo Padre Cirilo: “Nós 
consideramos que o trabalho desenvolvido 
corresponde às expectativas de Santa 
Edwiges, que na sua época dedicou tempo 
e recursos para servir às crianças e suas 
mães empobrecidas. Também criou locais 
para acolher crianças, com formação e 
educação”. Tudo isto faz parte da história 
de Santa Edwiges, para além de ser 
considerada padroeira dos endividados, 
como a conhece a maioria da população.

O grupo atua desde 1993 produzindo 
peças artesanais com capricho e 
empenho, para atender às crianças e mães 
empobrecidas de sua comunidade.

Texto e foto de Antonia Carrara 

Exemplo de trabalho solidário 
na Paróquia Santa Edwiges

A vida pastoral não pode se caracterizar 
como uma mera ação, mas como um sinal 
visível do amor de Deus ao mundo que 
faz da vida pastoral construção do Reino 
de Deus, sendo essa a categoria central do 
projeto pastoral de Jesus. O Reino de Deus 
é decisivo e impulsiona a vida pastoral a 
sair da mediocridade, da superficialidade 
e da indecisão. Quanto mais se descobre 
quem é Jesus, melhor se entende a missão 
do leigo e da vida pastoral como serviço e 
caminho de santidade mantendo laços de 
amor e comunhão, sobretudo com os que 
mais sofrem. Uma autêntica vida pastoral 
é sempre “hospital de campanha”.

Texto de Jerry Adriano V. Chacon

À luz da Constituição Sinodal, os participantes vão refletir o Documento 107, “Iniciação à Vida Cristã: Itinerário para formar discípulos missionários”

1 - O ícone da Samaritana nos inspira na 
iniciação à vida cristã - Espiritualidade 
do Catequista, com o Padre Pedro 
Teixeira de Jesus.

2 - O caminho percorrido - Sinais dos 
tempos, com o Padre Felipe Sobrinho.

3 - A urgência da iniciação nos ciclos da 
vida do ventre materno à pessoa idosa e 
à pessoa com deficiência, com o Padre 
Eduardo Calandro.

4 - À luz da Constituição Sinodal a 
Pedagogia e Metodologia da iniciação 
à vida cristã, com o Padre Joel Nery.

5 - Propostas de ação para as paróquias 
a partir da iniciação à vida cristã, com 
o Padre Guillermo Daniel Micheletti.

Os locais propostos pelos organizadores 
são a) Santo André Centro/Leste/Utinga, 
no Auditório da Cúria Diocesana Santo 
André Apóstolo; b) São Bernardo 
Anchieta/Centro/Rudge Ramos, na 
Basílica Menor Nossa Senhora da Boa 
Viagem; c) São Caetano do Sul, na 
Paróquia Sagrada Família; d) Diadema, 
na Paróquia Imaculada Conceição; e) 
Ribeirão Pires/Rio Grande da Serra, dias 
23, 24 e 25 na Paróquia São Sebastião, 

em Rio Grande da Serra; f) Mauá, dias 26 
e 27 na Paróquia Imaculada Conceição, 
em Mauá.

Igreja e o Ano do LaicatoO laicato e a vida pastoral
O Reino de Deus é decisivo e impulsiona a vida pastoral a sair da mediocridade, da superficialidade e da indecisão.

O prédio da Cúria Diocesana 
desde junho passou a ser 
conhecido como Edifício 

Santo André Apóstolo: Cúria 
Diocesana - Sede da Igreja Católica 
no Grande ABC. A sugestão partiu 
do bispo diocesano Dom Pedro e 
aprovada pelo Clero Dioceseano, que 
sentiram a necessidade de valorizar o 
padroeiro da Diocese de Santo André.

Prédio sede da 
Cúria ganha nome

AGENDA DIOCESANA

O Setor Juventude realizou 
Assembleia Diocesana com 
todas as lideranças jovens a fim 

de definir os coordenadores das Regiões 
Pastorais que vão auxiliar este organismo 
em todas as suas atividades. Foi na tarde 
do domingo, dia 1º de julho, no Auditório 
da Cúria Diocesana de Santo André.

Assembleia do
 Setor JuventudeN°10.32/18 - O Vigário Judicial do Tribunal 

Eclesiástico de Santo André, no uso de suas 
atribuições, convoca Roseli Aparecida Agostinho, 
nascida em São Bernardo do Campo/SP, em 11 de 
novembro de 1963, filha de Dionísio Agostinho e 
Luzia Manera Agostinho, 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

Edital

08/07 - Domingo - 10h - Instalação da 
Paróquia Santa Luzia, Virgem e Mártir, 
em São Bernardo do Campo

22/07 - 64º Aniversário de Criação da 
Diocese de Santo André

29/07 - Domingo - 10h - Encontro Dio-
cesano dos Coroinhas

04/08 - Sábado - 9h - Missa de Ordena-
ção de cinco novos padres - Paróquia San-
to Antonio da Vila Alpina em Santo André
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Durante o mês de junho, 
agentes do Conselho Pastoral 
Paroquial (CPP), Conselho 

Administrativo Econômico Paroquial 
(CAEP), e maioria dos coordenadores 
de pastorais e padres das dez Regiões 
Pastorais estiveram reunidos para a 
Formação Sinodal, com o objetivo de 
levar ao conhecimento, as prioridades 
pastorais eleitas em Assembleia 
realizada em 15 de novembro de 2017.

O primeiro dia de formação foi a nível 
paroquial, comandada pelos Padres em 
suas respectivas paróquias, e consistiu em 

formar os participantes da importância da 
aplicação do plano de ação pastoral dentro 
das comunidades partindo de um itinerário 
que levará através de árduo trabalho a 
conquista do “Sonho missionário em 
chegar a todos os povos”.

No segundo dia, já a nível regional, 
membros das paróquias e padres reuniram-
se para esclarecer as funções exercidas pelo 
CPP e CAEP no âmbito administrativo e 
financeiro diante da dimensão paroquial, 
além de mostrar a importância do trabalho 
em equipe entre as pastorais, com 
realização de dinâmicas entre os presentes 

demonstrando o verdadeiro sentido do 
trabalho em conjunto.

 No terceiro e último dia, a formação 
foi a nível Diocesano, quando mais 
uma noite os membros dos conselhos e 
coordenadores se reuniram. Esta úlitma 
formação foi dirigida pelo Padre Joel 
Nery, Vigário Episcopal, que relembrando 
que estamos no ano nacional do laicato, 
mostrou a importância dos cristãos leigos 
sobre a responsabilidade com a Igreja, 
cuja tarefa é tirar as ideias do papel 
trazendo para a realidade paroquial, pois 
o sonho missionário de chegar a todos é 

Tríduo Formativo Sinodal movimenta a Diocese

VOCÊ É SEMPRE BEM-VINDO NA
PAULUS L ivraria de  SANTO ANDRÉ

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

A PAULUS Livraria é o seu centro de evangelização e cultura. Visite nosso espaço 
e confi ra os catálogos que a PAULUS oferece para você, como Bíblico, Teologia, Catequese, 

Educação, Filosofi a, Infantojuvenil, Psicologia e muito mais!

@editorapaulus

tarefa e missão não somente dos padres, 
mas também de seus paroquianos que 
deverão atingir os objetivos propostos aos 
conselhos pastorais que se dará através do 
8° plano de pastoral, parte integrante da 
Constituição Sinodal com início no ano 
de 2018 e término no ano de 2022.

Texto de Eva Casagrande

“Sonho missionário em chegar a todos os povos”

O Setor Música da Diocese 
de Santo André promove 
o Curso de Introdução a 

Teoria Musical nos dias 10 e 11, 17 e 
18, 24 e 25 de julho de 2018, (terças 
e quartas), das 19h30 às 21h na Cúria 
Diocesana, com investimento de R$ 
50,00. As aulas serão com os Maestros 
Diego Muniz Eduardo Soares.

Introdução 
a Teoria Musical

Filme sobre 
Dom Paulo Arns

O documentário: “Coragem! 
As muitas vidas do cardeal 
Dom Paulo Evaristo Arns” 

será exibido na Diocese de Santo 
André. A primeira exibição acontece 
na Paróquia São Bento, em SCS no dia 
18/7. E a segunda exibição na Paróquia 
Senhor do Bonfim, em Santo André, no 
dia 25 de julho. 

Nos últimos dias, três 
paróquias da Diocese de 
Santo André celebraram 

aniversário de sua criação e de serviço 
em nome do Reino de Deus. A “Nossa 
Senhora da Candelária”, em São 
Caetano do Sul, festejou sessenta 
anos, a “São José Operário”, em Santo 
André e a “Imaculada Conceição” 
em Diadema, sessenta e cinco anos. 
Na edição de agosto, o jornal A Boa 
Notícia vai trazer estas reportagens. 
Nas fotos, registros destes felizes 
momentos vivenciados com o clero em 
companhia dos paroquianos que com 
emoção recordaram a caminhada de fé.

Três paróquias 
aniversariam

Paróquia São José Operário

Paróquia Imaculada Conceição

Paróquia Nossa Senhora da Candelária
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS 

No distrito de Riacho Grande, 
em São Bernardo do Campo - 
SP, está localizada a estrutura 

para a evangelização da Milícia da 
Imaculada. No local, estão os estúdios da 
Rádio Imaculada Conceição 1490AM e os 
departamentos que produzem a revista O 
Mílite e O Pequeno Mílite, bem como os 
que mantém o relacionamento entre a obra 
e os colaboradores espalhados pelo Brasil.

O coração de todo o trabalho 
evangelizador é o Santuário Imaculada 
Conceição e São Maximiliano Maria 
Kolbe. Uma construção moderna que 
une a espiritualidade à exuberante  Mata 
Atlântica que circunda o lugar.

Fiéis de diversas regiões peregrinam 
ao santuário e participam de eventos 
promovidos pela Milícia da Imaculada. 
Também é possível agendar visitas 
para grupos que desejam realizar seus 
encontros ou conhecer os estúdios de rádio 
e o trabalho da Milícia da Imaculada.

A Milícia da Imaculada está de portas 
abertas das 7h às 17h. Possui amplo 
estacionamento e estrutura acessível 
para deficientes e idosos. As linhas de 
ônibus 06 - Jd. Tupã e 30 - Balsa passam 

De 1 a 3 de junho, ocorreu a 
primeira Assembleia Nacional 
da MI, no Instituto São 

Boaventura, em Brasília - DF, na presença 
do presidente internacional da MI, Frei 
Raffaele Di Muro; da vice-presidente 
internacional Angela Morais; do 
conselheiro internacional Frei Sebastião 
Benito Quaglio; do assistente nacional 
Frei Gilson Miguel Nunes, além dos cerca 
de 70 mílites representando as diversas 
realidades da MI no país.

O grupo elegeu o primeiro 
Conselho Nacional da 
obra. Os membros eleitos 
foram: Marcelo Meneses 
de Brasília - DF, como 
presidente; Matilde 
Luvisotto da sede de São 
Bernardo do Campo - SP, 
vice-presidente; Caroline 
Leandro Souza de Paula, 

Léa Lúcia Pacheco e Lucas Pessoa, como 
conselheiros; e Helenice Zaqueo, Paulo 
Teixeira e Maria do Perpétuo Socorro, 
como integrantes do conselho fiscal.

Os participantes se organizaram em 
grupos para apresentar propostas ao 
novo conselho. Os temas indicados para 
reflexão foram: comunhão, evangelização 
e formação. Foram levantadas propostas 
de atuação e promoção da unidade na 
Milícia da Imaculada em todo o Brasil 
para os próximos quatro anos.

Assembleia Nacional da Milícia da Imaculada

Levamos ao conhecimento de todos, 
que Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo 
da Diocese de Santo André, assinou os 
seguintes documentos:
Nomeações de:
Padre Guillermo Daniel Micheletti - 
Vigário Paroquial - Paróquia Imaculada 
Conceição - (Bairro Matriz, em Mauá)
Pe. William Mariotto Torres - Pároco - 
Paróquia São Vicente de Paulo (Pq. São 
Vicente, em Mauá)
Diácono Vinícius Ferreira Afonso - Uso 
de Ordem - Paróquia Jesus Bom Pastor 
(Jardim Bom Pastor, em Santo André)
Pe. Camilo Gonçalves de Lima - 
Coordenador do Setor de Recursos 
humanos da Cúria Diocesana e Assessor 
da Administração Econômica-Financeira
Pe. William Mariotto Torres - Chanceler 
do Bispado
Pe. Camilo Gonçalves de Lima - 
Secretário Episcopal
Pe. Edmar Antônio de Jesus - Assessor 
Diocesano da Pastoral Afro-brasileira
Pe. Everton Gonçalves Costa - Pároco 
- Paróquia Santa Luzia (Bairro Santa 
Luzia, em Ribeirão Pires)
Pe. Fr. Geraldo dos Santos, OFM Cap. 
- Assessor Diocesano da Campanha da 
Fraternidade

Pe. Hamilton Gomes do Nascimento  - 
Coordenador Diocesano de Liturgia
Pe. Ryan Matthew Holke - Assessor 
da Comissão Missionária Diocesana 
(COMIDI)
Pe. Silvânio José da Silva  - Vigário 
Paroquial - Paróquia São João Batista 
(Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo 
do Campo)
Pe. Alex Sérgio da Silva - Vigário 
Paroquial - Paróquia Imaculada 
Conceição (Centro, em Diadema)
Prorrogação da Instrução Especial e 
Plano de Manutenção da Diocese de 
Santo André
 
Licença:
Pe. Guilherme de Melo Sanches
Pe. Paulo Sérgio de Lima 
 
Provisão de CAEP (Conselho de 
Assuntos Econômicos da Paróquia) 
da: Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
(Parque Novo Oratório, em Santo André)
Paróquia Nossa Senhora da Candelária 
(Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano 
do Sul) Paróquia Santuário Senhor do 
Bonfim (Parque das Nações, em Santo 
André) Paróquia São Judas Tadeu (Bairro 
Jardim Caçula, em Ribeirão Pires)

Você já conhece a sede da Milícia da Imaculada?

pela Milícia da Imaculada.
Diariamente é possível que o visitante 

participe da oração do Rosário às 15h 
diretamente dos estúdios da Rádio 
Imaculada Conceição. Aos sábados, as 
crianças e grupos de catequese podem 
participar ao vivo do programa Bom dia 
amiguinhos, das 11h ao meio-dia.

Às sextas-feiras, Padre Vanderlei 
Ribeiro conduz o momento de adoração 
ao Santíssimo Sacramento às 13h com a 
participação dos ouvintes e dos visitantes.

Visite a Milícia da Imaculada com sua 
família, grupo de catequese, apostolado da 
oração ou pastoral. Para mais informações 
ligue para o tel.: (11) 4397-6500.

Participantes da Assembleia Nacional

Santuário Imaculada Conceição
e São Maximiliano Kolbe


