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As novas diretrizes para a formação de 
presbíteros foi uma das proposituras 
aprovadas pelo episcopado, que 
agora serão encaminhadas para o 
reconhecimento da Santa Sé. 
A reportagem está na página 5.

Perto de 500 bispos na 56ª 
Assembleia Geral da CNBB

Diocese reunida reza 
pelas vocações

Em dez paróquias da Diocese, no mesmo 
horário, fiéis se reuniram para rezar. Foi 
um chamado da Pastoral Vocacional 
em celebração ao 55º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações. 
Saiba mais na página 6.

Diocese entrega
CONSTITUICAO

SINODAL
em evento com 2000 participantes

Na noite de 6 de abril, em valorizada cerimônia que lotou 
o Cenforpe em São Bernardo, a Diocese de Santo André 
entregou para cerca de 2 mil pessoas o Documento Final 

com as três prioridades eleitas, e que vão nortear as ações da 
Igreja no Grande ABC pelos próximos cinco anos. 

Veja como foi na página 3.
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Diocese de Santo André 
comunica e convida

Criação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Avenida Ettore Turelli, 359 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

 Ribeirão Pires - Dia 13/05



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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Com o foco voltado para o 
tema “sinal da fé cristã”, o 
Papa Francisco disse que 

“Retornar à fonte da vida cristã nos leva 
a compreender melhor o dom recebido 
no dia do nosso Batismo e a renovar o 
empenho de corresponder na condição 
em que hoje nos encontramos”. Francisco 
atentou novamente para a necessidade de 
cada um saber a data do seu batismo.

Entrando no rito do Batismo, a começar 
pelo acolhimento, o Papa explicou que, 
antes de tudo, pergunta-se o nome do 
candidato, uma vez que o nome indica a 
identidade de uma pessoa; Deus chama 
cada um pelo nome, amando cada um na 
concretude de sua história.

Ele frisou que Deus continua a 
pronunciar o nome de cada um ao longo 
dos anos. “Os pais pensam no nome para 
dar ao filho: no nome próprio, terá a sua 
identidade original, também para a vida 
cristã ligada a Deus”.

Outro momento do Batismo destacado 
pelo Santo Padre foi o sinal da cruz. Nesse 
ponto, ele observou que tantas crianças 
ainda não sabem fazê-lo. “Vocês, pais, 
mães, avós, padrinhos, madrinhas, devem 
ensinar a fazer bem o sinal da cruz porque 
é repetir aquilo que foi feito no Batismo”.

“A cruz é o distintivo que manifesta 
quem somos”, disse o Papa concluindo 
a catequese, chamando atenção uma vez 
mais para a importância de fazer o sinal 

da cruz. “Fazer o sinal da cruz quando 
acordamos, antes das refeições, diante 
de um perigo, em defesa contra o mal, à 
noite antes de dormir, significa dizer a nós 
mesmos e aos outros a quem pertencemos, 
quem queremos ser”.

A importante 
Coleta da 

Solidariedade

Apoio

Nascido de mulher A voz do Pastor

O Batismo acende a vocação pessoal a viver como cristãos  

Dom Guilherme Werlang, 
bispo de Lajes e presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral 

para a Ação Social Transformadora 
da CNBB agradece a todos que 
participaram da Coleta durante a 
Quaresma e esclarece pontos da Coleta 
da Solidariedade.

O Fundo Nacional de Solidariedade 
é fruto da Campanha da Fraternidade, 
iniciativa da CNBB que, desde 1964, 
e convida os católicos, no período 
quaresmal,  a refletir e agir sobre a situação 
dos mais pobres e vulneráveis, à luz da 
Palavra de Deus e da Doutrina Social 
da Igreja, prestando serviço à caridade 
e à emancipação cidadã, fomentando o 
desenvolvimento comunitário.

O Fundo é formado a partir dos 40% 
das coletas nas missas do Domingo de 
Ramos, realizada em todas as dioceses. 
Tem sido gerido por um Conselho 
Gestor, formado pelo bispo Secretário 
Geral da CNBB, do bispo Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para Ação 
Social e Transformadora, do Ecônomo 
da CNBB e do Secretário Executivo 
da Campanha da Fraternidade, além de 
membros nomeados.

O Conselho Gestor se encontra ao 
menos três vezes por ano para estudo 
e aprovação dos projetos recebidos. 
Anualmente é publicado edital, com as 
exigências que devem ser observadas. 
O edital dos anos anteriores está 
disponível no site: (fns.cnbb.org.br).

Os projetos podem ser apresentados por 
Regionais da CNBB, Dioceses, Paróquias, 
Grupos organizados, Associações, 
Pastorais, Entidades Sociais sem fins 
lucrativos, etc.

Fundo Nacional de Solidariedade 
agradece e esclarece

No mês de maio é tradicional na 
Igreja refletirmos sobre Maria, 
a mãe de Jesus. Seu papel na 

história da salvação é destacado, por 
tudo o que Deus dispôs que ela vivesse 
e também pela sua adesão ao projeto de 
Deus, dizendo o seu sim.

A carta de S. Paulo aos gálatas, um dos 
primeiros escritos do Novo Testamento, 
assinala a importância de Maria, mostrando 
sua inserção no mistério da redenção, já no 
seu início. Isto como primeira colaboradora 
de Cristo na sua encarnação: “Quando 
chegou o tempo, Deus enviou seu Filho 
nascido de mulher”(Gl 4,4). No princípio 
era o Verbo e o Verbo se fez carne... No 
seio de Maria. Ela é o local onde Deus se 
fez homem, onde Deus encontra-se com a 
humanidade para redimi-la.

O Concílio Vaticano II assinala o papel 
importante de Maria na vida de Jesus, 
inclusive na vida pública: “No decurso 
da pregação de seu Filho ela recebeu as 
palavras pelas quais, exaltando o Reino 
acima das raças e vínculos de carne e 
sangue, Jesus proclamou bem-aventurados 
os que ouvem e guardam a Palavra de 
Deus, tal como ela mesma fazia. Assim ela 
avançou em peregrinação de fé” (LG 58).

Ao escrever sobre Maria, é inevitável 
refletir também sobre o papel da mulher 
na Igreja e na sociedade. A mulher 
encarna a diferença complementar da 
humanidade. E, nesta diferença, um dos 
aspectos constitutivos de sua identidade 
complementar é a maternidade.

Uma primeira consideração que vem à 
mente é agradecer a Deus pela presença 
da mulher na sociedade e na Igreja. 
Fazendo a diferença com sua coragem, 
sensibilidade e o cuidado que lhes é 

próprio, para com os pequenos, crianças 
e sofredores. Um escritor famoso 
sentenciou: “A mulher tem isto em 
comum com os anjos: pertencem-lhe os 
seres que sofrem” (Honoré de Balzac).

Em 1963, na sua famosa encíclica 
Pacem in Terris o Papa São João XXIII 
ressaltava entre os três sinais dos tempos 
modernos sobre o ingresso da mulher na 
vida pública: “Torna-se a mulher cada vez 
mais consciente da própria dignidade, não 
aceita mais ser tratada como objeto ou 
instrumento, reivindica direitos e deveres 
de acordo com sua dignidade, tanto na 
vida familiar como na vida social” (n 41).

Infelizmente, as mulheres ainda são 
discriminadas no mundo todo, inferiorizadas 
diante dos homens e em muitos países 
confinadas à esfera da vida privada. A 
mulher brasileira compartilha a situação de 
seu povo, e ainda de forma mais acentuada 
vive a: pobreza, injustiça, discriminação 
e o desemprego. Pensemos também na 
violência contra a mulher que fere e mata 
a muitas em nosso dia a dia. Mesmo com 
o avanço de muitos bons movimentos 
feministas persiste a discriminação da 
mulher, inclusive quando recebe salário 
inferior ao do homem ao prestar os mesmos 
serviços. No entanto aumenta o número 
daquelas que respondem sozinhas pela 
manutenção da família.

Na Igreja a presença da mulher é 
maciça. São atuantes e compõem a 
maioria dos membros participantes, 
assumindo inúmeros ministérios. É de se 
desejar e trabalhar para que também na 
Igreja a atuação da mulher cresça. Através 
da valorização e conscientização imensa 
de sua dignidade, de sua colaboração. 
Isto se faz na promoção das mulheres aos 

organismos de consultoria e decisão, hoje 
majoritariamente composto por homens. 
O Papa Francisco nomeou recentemente 
três mulheres (leigas) como consultoras 
para o “Ministério” da Doutrina da Fé, 
um órgão de primeira grandeza na vida 
da Igreja. Devemos prosseguir neste 
caminho: Seria desejável em nossa Igreja 
no Grande ABC um Conselho Feminino!

Dando passos firmes, alicerçados na 
fé e na equidade, vai se construindo um 
mundo mais justo e fraterno. Inclusive 
sem corrupção, à medida em que as 
mulheres, comprovadamente que são 
menos suscetíveis à corrupção que 
os homens, em que pese o machismo 
reinante que esconde as virtudes 
femininas.

Com Maria a mãe de Jesus, que as 
mulheres possam exercer seu papel, 
não atrás, não à frente, mas ao lado dos 
homens, como irmãos complementares 
na construção de um mundo melhor.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Dando passos firmes, alicerçados na fé e na equidade, vai se construindo um mundo mais justo e fraterno
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É gratidão pela participação de todos. Agora temos o desafio de colocar em prática

Bispos elogiam Evento Sinodal

A cerimônia de entrega da 
Constituição Sinodal, na 
noite desta sexta-feira (6), 

no Cenforpe, em São Bernardo, reuniu 
alguns convidados ilustres: Cardeal 
Dom Odilo Pedro Scherer, Dom Airton 
José dos Santos, Dom Edmilson Amador 
Caetano e Dom Manuel Parrado Carral.

Todos eles destacaram a iniciativa 
da Diocese de Santo André em realizar 
o Sínodo. “Tudo é fruto de uma ação 
importante para o nosso tempo. As 
circunstâncias estão nos desafiando 
nos tempos de hoje. Vocês estão quase 
no final, quer dizer, quase no final não. 
Vão começar agora, fazer valer aquilo 
que foi discutido. Com muita paciência, 
persistência e com o auxílio do Espírito 

Santo, os frutos vão aparecer”, destacou 
Dom Odilo, que também está à frente 
do Sínodo da Arquidiocese de São 
Paulo. “Estamos começando agora e 
percebemos o quanto é desafiador. Faço 
os votos que os frutos sejam muitos 
aqui”, completou.

Segundo Dom Airton, a Diocese de 
Santo André tem um grande desafio na 
dimensão missionária. “Ser uma Igreja 
em saída, saí de si mesma. Que sejamos 
missionários para ajudar os mais que 
sofrem. Que a palavra de Deus seja 
revigorada em toda a Diocese”, disse 
o arcebispo, que fez parte do clero da 
Diocese de Santo André como sacerdote 
e também como bispo auxiliar.

Para Dom Edmilson, a Diocese de 

Santo André entendeu como 
é ser uma Igreja em saída. 
“Compreendeu que não pode 
sair de qualquer jeito. Tem 
que ter a maneira correta, 
para que a Igreja saia com um 
rosto, testemunhando nossa fé 
católica. (Que o Sínodo) seja 
um exemplo para todos nós”, 
frisou.

Filho da Diocese de Santo André, 
Dom Manuel expressou a felicidade 
de participar de um momento tão 
importante na Igreja do Grande ABC. 
“Me sinto muito alegre em uma noite 
que será histórica. Acompanhei os quase 
dois anos e costumamos a dizer quanto é 
rico este período. Agora é colocar tudo 

Em bela cerimônia, 
    Diocese entrega 

Constituiçao Sinodal

Após quase um ano e meio 
de trabalho do clero, dos 
religiosos e dos leigos, a 

Diocese de Santo André promoveu a 
entrega da Constituição Sinodal, na noite 
da sexta-feira, 6 de abril, em valorizada 
cerimônia que lotou o Cenforpe, em São 
Bernardo, e contou com cerca de 2 mil 
pessoas, que receberam o Documento 
Final com as três prioridades eleitas, e 
que vão nortear as ações da Igreja no 
Grande ABC pelos próximos cinco anos.

 
As ações que vão 
ser trabalhadas correspondem a:
- Ação Missionária permanente para 

fortalecer a presença da Igreja junto aos 
mais pobres das periferias, aos cristãos 
afastados, aos doentes, e aos grupos mais 
necessitados de motivação e acolhida;

- Acolhimento em suas duas dimensões 
importantes (Cultura e Espiritualidade);

- Uma igreja em saída em estado 
permanente de Missão, com 
aprofundamento da Iniciação à Vida 
Cristã e inclusão, com abertura, para 
todos, por meio de comunidades 
humanizadas e humanizadoras.

Além do bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
anfitrião da noite, participaram convidados 
como o Arcebispo Metropolitano de 
São Paulo, o Cardeal Dom Odilo Pedro 
Scherer, o então Arcebispo Metropolitano 
de Campinas e Presidente da Regional 
Sul 1 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), Dom Airton 
José dos Santos, nomeado recentemente 
para assumir a arquidiocese de Mariana, 
o bispo de Guarulhos e presidente da 
Sub-região Pastoral SP2 da CNBB, Dom 
Edimilson Amador Caetano, e o bispo 
de São Miguel Paulista, Dom Manuel 
Parrado Carral.

Dom Pedro destacou a importância da 
Constituição Sinodal. “Este documento 
brotou do chão e do coração da Igreja de 
Santo André, repleto de fé e de amor”, 
disse o bispo, que destacou como ação 
uma Igreja em saída. “Estamos em 
novos tempos, de mudança no Grande 
ABC, com diversidade religiosa maior 
que em outras épocas”, disse.

Ele ainda agradeceu à participação de 
todos, pelo empenho na construção do 
documento. “Agradeço a todos pelo belo 

trabalho deste Sínodo, que aconteceu. 
Assim como Deus nos ajudou, Ele vai 
nos ajudar a colocar em prática tudo”, 
frisou o pastor do Grande ABC. O Vigário 
Episcopal para a Pastoral e responsável pelo 
Sínodo, Pe. Joel Nery, também parabenizou 
a todos. “É gratidão pela participação de 
todos. Agora temos o desafio de colocar em 
prática”, emendou o sacerdote. 

Evento
Os participantes, logo que chegavam 

ao Cenforpe, eram recebidos por atores 
que interpretavam todos os bispos da 
Diocese de Santo André, sendo que cada 
fala remontava um período da história 
da Diocese. Já no palco, todos foram 
recepcionados pelas bandas Arroios, da 
Comunidade Católica Shalom, e Estrela 
da Amanhã, da Paróquia Bom Pastor.

Em momento forte, valorizando o Ano 
do Laicato foi feita a leitura de criação 
dos Conselhos Regionais de Pastoral 
(CRP), das dez regiões pastorais. E em 
um segundo momento aconteceu uma 
apresentação teatral em que contou com 
profundidade a história da Diocese.

em prática e, conhecendo vocês, sei que 
vão colocar”, assegurou o bispo de São 
Miguel Paulista.

Texto: Tiago Silva
Fotos: Eva Casagrande 

e Elaine Venciguerra

Que sejamos missionários para ajudar os mais que sofrem. Que a palavra de Deus seja revigorada em toda a Diocese

s

Trabalhos foram abertos com momento de oração

Presença forte de diocesanos

Muita emoção...

História da Diocese foi contada

Dom Pedro esteve a frente das açõesParticipação de Irmã WilmaEvento foi bastante elogiadoConstituição Sinodal foi entregue a todos 

Bispos que estiveram presentes
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Em Diadema, Paróquia Bom Jesus comemora 60 anos
de caminhada com perfil acolhedor e “espírito migrante”

Em 1958, a Seleção Brasileira 
sagrou-se campeã pela primeira 
vez da Copa do Mundo de 

Futebol realizada na Suécia. A euforia 
tomava conta das ruas do país. A 
alegria brotava do rosto do povo. No 
Grande ABC, paralelamente, há exatos 
60 anos uma outra conquista também 
mobilizava a população de Diadema, 
mais especificamente da região do bairro 
de Piraporinha, com a inauguração da 
Igreja Bom Jesus de Piraporinha, um 
ano antes da emancipação do município 
diademense.

E na manhã de domingo (22/04), 
centenas de fiéis e devotos prestigiaram 
as comemorações do Jubileu de 
Diamante, na celebração presidida pelo 
bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, concelebrada 
pelo diácono Marcos Diones Gimenez 
Andrade e pelo pároco Dayvid da 
Silva, na paróquia localizada ao lado do 
Terminal Piraporinha.

“Parabéns a essa comunidade. 

Definida a data da 
próxima Formação

Permanente e 
Convivência dos 

Presbíteros

Parabéns a essa comunidade. Continuem. Não desanimem. E cultivem a unidade

Aconteceu na noite de sábado 
(07/04), o rito de posse 
do padre indiano George 

Fernandes, como pároco da Capela/
Comunidade Santo Arnaldo Jansen, no 
Jardim São Judas Tadeu, em Diadema.

A celebração presidida pelo bispo 
da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, contou com a 
presença de vários sacerdotes da região e 
aconteceu na Capela/Comunidade Nossa 
Senhora do Campanário, no Jardim 
Campanário, também em Diadema.

Padre George é empossado em paróquia de Diadema
A fé é a maior riqueza que temos. Sem fé não é possível agradar a Deus

Dom Pedro disse: 
“Daqui para frente, 
o padre George será 
o responsável por 
alimentar a fé desta 
comunidade. A fé é 
a maior riqueza que 
temos. Sem fé não 
é possível agradar a 
Deus”, que também 
exclamou “Eu 
creio, Senhor, mas aumente a nossa fé”, 
ao reiterar que a vida em comunhão e a 

fé deve ser cultivada na comunidade em 
detrimento de individualidades.

A formação será no dia 16 de maio

A Pastoral Presbiteral da 
Diocese de Santo André já 
definiu a data da próxima 

Formação Permanente, que este ano 
será com a Convivência do Clero. Vai 
ser entre os dias, 15 e 18 de maio, no 
Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra 
Negra, no interior de São Paulo.

O tema escolhido por consulta ao 
clero para a Formação será o Ano 
do Laicato (Teologia do Laicato), e 
a palestra será proferida pela Maria 
Clara Lucchetti Bingemer, renomada 
teóloga e leiga professora da PUC do 
Rio de Janeiro. A formação será no 
dia 16 de maio, ficando os demais 
dias dedicados à convivência.

No “Dia do Padre”, Diocese 
vai ganhar cinco novos sacerdotes

A Diocese de Santo André 
comunica, e desde já convida 
a todos para que participem 

da missa solene de Ordenação 
Presbiteral dos cinco novos sacerdotes, 

a ser celebrada no dia 4 de agosto, 
às 9h da manhã, na Paróquia Santo 
Antonio, da Vila Alpina, em Santo 
André. Destacando que nesta data, a 
Igreja Católica celebra o Dia do Padre, 

o Dia de São João Maria 
Vianney.

O Rito de Ordenação 
Presbiteral será presidido 
pelo bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos 
Cipollini, que anunciará 
os futuros padres da 
Diocese de Santo André: 
Cláudio Pereira Santos, 

Continuem, não desanimem. E cultivem 
a unidade, a união entre vocês, porque é a 
união que faz a força do testemunho que 
devemos dar (na sociedade)”, enfatizou 
Dom Pedro, que destacou a importância 
de se comemorar seis décadas de 
histórias de evangelização e lutas por 
uma sociedade que promove a paz e seja 
mais justa, fraterna e igualitária.

“O Bom Jesus aqui venerado, adorado, 
ouvido e aparece neste ato da Paixão, 
coroado de espinhos. Parece que Ele está 
impotente, mas não. Ele é onipotente. 
Morrendo destrói a morte. Fazendo do 
jeito que Ele fez nós destruiremos a 
morte. Essa cultura de morte, violência 
por aí, tudo isso não tem futuro, quando 
numa comunidade paroquial, num 
bairro, existe a luz que ilumina e esta 
luz é o amor em forma de cuidado, de 
amor verdadeiro, testemunhado aqui 
por gestos, iniciativas e quantas coisas 
bonitas”, sintetiza o bispo, ao dizer 
que amar Jesus Bom Pastor nos traz o 
compromisso de cuidar do próximo e da 

natureza, como diz o Papa 
Francisco.

Há cinco anos na 
dianteira da Igreja, o 
anfitrião padre Dayvid 
valorizou a caminhada 
e fidelidade do povo de 
Deus no crescimento do 
templo e ações em prol da 
comunidade. Para isso, o 
pároco relembrou as prioridades elencadas 
no documento final do Sínodo Diocesano, 
formalizado no mês de abril, para projetar 
iniciativas no presente e futuro.

“As prioridades mais destacadas 
(eleitas na Assembleia Sinodal, realizada 
em novembro de 2017) dizem respeito 
a missão da Igreja e a acolhida que 
precisamos ter. Nós precisamos sair, mas 
também estar dispostos a acolher. Fruto 
do trabalho de Dom Pedro e de toda a 
comissão que preparou e nos ajudou a 
refletir a situação da Igreja no Grande 
ABC. Tenho certeza que nossa paróquia 
colocará em prática tudo aquilo que foi 

decidido no Sínodo Diocesano”, prevê.
A oração a Bom Jesus e o 

descerramento da placa comemorativa 
do Jubileu de Diamante promoveram o 
encerramento da missa.

José Aparecido de Sousa, Marcos 
Vinicius Wanderlei da Silva, Rudnei 
Sertorio e Vinícius Ferreira Afonso.

Destacando que nesta data, a Igreja Católica celebra o Dia do Padre, o Dia de São João Maria Vianney

Ordenação acontecerá em 4 de agosto

Padre indiano assume paróquia em Diadema
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Em cerimônia transmitida por 
canais católicos de Televisão, 
no encerramento, solene da 56ª 

Assembleia da CNBB, o Núncio Apostólico 
do Brasil leu a mensagem: “O Papa os 
anima neste Ano do Laicato no Brasil a 
permanecer atentos aos sensus fidei do seu 
povo, tão generoso e devoto. Ajudando 
os leigos a viver sempre em sintonia com 
seus pastores. O protagonismo do chamado 
a ser cada vez mais uma Igreja em saída, 
na certeza de que a Mãe Aparecida, cujo 
aniversário de 40 anos da restauração de sua 
imagem se está celebrando, não deixará de 
interceder que caminha no Brasil para que 
possa sempre buscar a restauração dos seus 
membros. O Papa Francisco, de coração, 
envia a todos os bispos e suas dioceses 
do Brasil, a bênção apostólica e pede, por 
favor, que continuem a rezar por ele“.

Um dia antes, na quinta-feira, (19/04), 
durante a última coletiva em Aparecida, 
o Cardeal Sergio da Rocha, arcebispo 
de Brasília e presidente da entidade, 
destacou que a Assembleia Geral vai 
muito além do que se pode considerar 
como pronunciamentos, declarações, 
notas, mensagens ou documentos que são 
elaborados e aprovados pelo episcopado 
brasileiro. “Nós não nos reunimos apenas 
por produzir textos. Claro que eles são 
muito importantes. Mas a Assembleia 

A primeira reunião deste ano, do 
Movimento “Mães e Madrinhas 
Pais e Padrinhos Orantes pelos 

Sacerdotes”, aconteceu na noite de 18 de 
abril, na Mitra Diocesana em Santo André 
e foi convocada pela coordenadora, a Irmã 
Sandra Regina de Carvalho, D.M.D., 
integrante do Mosteiro das Discípulas da 
Mãe de Deus.

O movimento Mães/ Madrinhas/Pais/
Padrinhos Orantes pelos Sacerdotes, 
surgiu no ano 2009, “o Ano Sacerdotal”, 
a pedido de nosso amado Dom Nelson 
Westrupp, hoje Bispo Emérito da 
Diocese de Santo André.

Como explica a coordenadora: “Temos 
como missão: dedicar nossa oração por 
nossos Amados Sacerdotes, estando em 
grupos cada um em sua data específica 
ou a sós no dia a dia, suplicando ao 
Senhor pela Santificação de todo o Clero 
em particular por nossa Diocese, porém, 

intercedendo também pelo Clero do 
mundo todo. Para este fim, os grupos estão 
espalhados pelas paróquias do Grande 
ABC, e pretendemos com a graça de Deus, 
semear este desejo nos corações, atraindo 
assim, mais operários para a Messe do 
Senhor, divulgando nas Comunidades e 
Paróquias este Movimento precioso e rico 
para a nossa Igreja”.

Quem desejar fazer parte dos grupos, 
ou até criar novos, pode ligar para Ir. 
Sandra nestes contatos: 4459-8407 ou 
9.6448-4377.

É seguido um Roteiro mensal, que 
auxilia nas orações, meditações da 

quer ser, em primeiro lugar, um espaço 
de convivência fraterna, de colegialidade 
episcopal”, afirmou.

“Posso dizer que essa Assembleia tem 
sido uma das que mais pudemos sentir 
essa unidade fraterna, essa proximidade 
afetuosa entre os bispos do Brasil”, ressaltou 
o cardeal, chamando a atenção para os 
momentos de oração e missas ao longo 
da Assembleia, além o retiro realizado 
nos dias 14 e 15. “É uma assembleia 
orante. Aqueles que querem oferecer a 

Assembleia da CNBB orienta a missão
evangelizadora da Igreja no Brasil
Posso dizer que essa Assembleia tem sido uma das que mais pudemos sentir essa unidade fraterna

Quem passasse próximo ao 
Ginásio Esportivo Milton 
Feijão Filho, em São Caetano 

do Sul, na tarde do dia 22 de abril, logo 
pensaria que algum jogo muito importante 
seria realizado tanto era a movimentação 
de pessoas. Quem entrasse poderia 
confirmar as expectativas de algum 
confronto esportivo, tão cheio que o 
ginásio estava. Mas em quadra não havia 
equipe esportiva, muito menos jogadores, 
e sim 476 jovens que foram ungidos pelo 
Santo óleo do Crisma e se renovaram para 
integrar o time do Espírito Santo.

A celebração, inclusive, demonstra 
a unidade. Todos os crismados são 
de paróquias da região Pastoral São 
Caetano e se reúnem em uma mesma 
celebração, que desta vez, além do bispo 
da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, contou com a presença 
do bispo emérito Dom Nelson Westrupp, 
scj, que também ungiu os jovens. 
Padres das paróquias do município 
concelebraram a Missa.

Com o selo do Espírito Santo, que 
indica que são totalmente de Cristo, os 
jovens ouviram de Dom Pedro para se 

aproximarem do Filho de Deus. “Quando 
amamos alguém queremos conhecê-lo, 
buscar o máximo de experiências. Assim 
devemos fazer com Cristo, que ama Suas 
ovelhas. Ele está vivo no meio de nós. 
Jesus cuida de nós”, frisou o bispo.

Dom Pedro ainda ressaltou que todos 
recebem uma missão. “Jesus envia o 
Espírito Santo, que não deixa ninguém 
desanimar. O Espírito Santo dá força, 
coragem, vida. Invoquem todos os dias o 
Espírito Santo... E agora vocês recebem 
a missão de serem testemunhas de Jesus 
onde estiverem”, disse.

O Espírito Santo dá força, coragem, vida. Invoquem todos os dias o Espírito Santo

Mais 476 jovens são renovados no time do Espírito Santo

O carisma do Movimento é zelado por meio de reuniões, de Adorações ao Santíssimo Sacramento, de Missas e Retiros anuais

sua colaboração para 
a missão da Igreja no 
Brasil, buscam a luz 
a sabedoria, a força 
que vem de Deus, 
para poderem tomar 
as decisões acertadas”, 
acrescentou.

“Nós nos reunimos para, cada vez melhor 
orientar a missão evangelizadora da Igreja 
no Brasil, respeitando aquilo que é próprio 
de cada diocese e de cada bispo, reunimo-
nos para buscar, em comum, diretrizes, 
normas, orientações, para vida da Igreja”, 
completou dom Sergio, citando as novas 
diretrizes para a formação de presbíteros 
aprovadas pelo episcopado, que agora 
serão encaminhada para o reconhecimento 
da Santa Sé.

Palavra, preces, cânticos, calendário 
Diocesano, tudo para melhor 
conhecimento e crescimento dos 
membros e do Movimento.

O carisma do Movimento é zelado 
por meio de reuniões, de Adorações ao 
Santíssimo Sacramento, de Missas e 
Retiros anuais, juntamente com o atual 
bispo Diocesano Dom Pedro Carlos 
Cipollini e do bispo Emérito Dom 
Nelson Westrupp, scj.

Como Madrinha e Padrinho Orante, 
cabe a cada membro, a responsabilidade 
e a fidelidade para com o Cristo, o sumo 
e eterno Sacerdote. 

Conheça e faça parte do movimento que ora pelos sacerdotes

A Diocese de Santo André 
comunica que a publicação 
“Constituição Sinodal” já está 

à venda, tanto no Centro de Pastoral, 
no Edifício-Sede da Mitra Diocesana, 
(terceiro andar da Praça do Carmo, 

36), como na Livraria Paulus, (Campos 
Sales, 255 - Centro, Santo André), ao 
preço de R$ 7,00 cada.

Para adquirir o exemplar da Constituição Sinodal
Para ler online, acesse: www.diocesesa.org.br
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O Instituto Monsenhor Antunes 
foi criado em 03/02/2003 por 
um grupo de pessoas ligadas à 

Paróquia Santa Rita de Cássia, e ao curso 
popular de teologia de Santo André que 
decidiu, sob inspiração do falecido amigo 
Monsenhor Antunes, atender a população 
adulta em situação de vulnerabilidade 
social e assim foram escolhidos como 
prioridade os idosos em situação de rua. 
Atualmente, a casa trabalha também 
com crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social.

Trata-se de uma entidade sem fins 
lucrativos, que visa promover a integração 
do ser humano, visando melhorar a sua 
participação na família, no trabalho, na 
sociedade através de assistência social, 

Laicato e a Mãe de Jesus

Maria trouxe ao mundo a Vida, 
sendo a Mãe de Deus  e do 
Redentor. A Constituição 

Dogmática Lumen Gentium- LG (cf. 
n. 53) de maneira muito bonita e rica 
define Maria como sacrário do Espírito 
Santo. No Ano do Laicato é de grande 
importância resgatar a figura de Maria 
como aquela que, sendo missionária do 
Filho se abriu para a graça de Deus.

A Virgem saudada pelo anjo como 
“cheia de graça” (Lc 1,28) responde de 
maneira generosa e cheia de coragem o 
SIM. “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se 
em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38). 
Maria não é mero instrumento passivo 
nas mãos de Deus, mas ela antes aceita 
cooperar para com a salvação humana 

com livre fé e obediência (cf. LG 56).
Interpelada pela Palavra, Maria vai 

proclamar bem-aventurados os que ouvem 
e guardam a Palavra de Deus (cf. Mc 3,35; 
Lc 11,27-28). Faz disso o lema dela, sendo 
sinal visível na vivência da fidelidade e 
obediência até a cruz e ressurreição. “Jesus, 
ao ver sua mãe e, ao lado dela o discipulo 
que ele amava, disse à mãe: “Mulher, eis o 
teu filho!”. Depois disse ao discípulo: “Eis 
tua mãe!” (Jo 19,26-27).

Essa cena é de grande beleza e deixa 
muito evidente aos cristãos que a caminhada 
não está terminada e que agora Maria 
é a missionária do Reino que no dia de 
Pentecostes é descrita como perseverante 
na oração pela e com a Igreja (cf. At 1,14).

Diante de tudo isso, a vivência do laicato 

se revigora e fortalece ao 
seguir os passos de Maria 
que é modelo de serviço, 
a humilde serva do Senhor 
também é paradigma 
do ser Igreja, movida 
pela espiritualidade do 
acolhimento em permanente 
ação missionária. Viver o 
laicato contemplando Maria 
é ter a certeza que ela sempre 
leva os filhos a Jesus, Verbo Encarnado, 
com a recomendação: “Fazei tudo o que 
ele vos disser!” (Jo 2,3). Como dizia o 
beato Papa Paulo VI: “Na Santa Igreja 
Maria ocupa o lugar mais alto depois de 
Cristo e o mais perto de nós” (cf. LG 54). 
“(...) a verdadeira devoção não consiste num estéril 

“Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à Lei, 
para resgatar os que eram sujeitos à Lei, e todos recebermos a dignidade de filhos” (Gl 4,4-5)

Domingo, 22 de abril, 15h, e 
uma cena se repete em todas 
as dez Regiões Pastorais 

da Diocese de Santo André. São os 
diocesanos que reunidos, rezaram pelas 
vocações.

Os diocesanos disseram sim ao 
chamado da Pastoral Vocacional e 
participaram da Oração pelas Vocações, 
em celebração ao 55º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações. Um convite para 
refletir e meditar a mensagem do Papa 
Francisco para este dia e, juntos, como 
comunidade, rezar ao Bom Pastor e 
Senhor da Messe por todas as vocações.

Padre Everton Gonçalves Costa, 
sacerdote responsável pela Pastoral 
Vocacional na Diocese se mostrou muito 
feliz em ver esta manifestação de fé que 
esteve presente em toda a diocese. O 
momento de oração aconteceu em todas 

as regiões pastorais. A agente da PasCom 
Diocesana, Palloma Santos colheu 
alguns depoimentos de quem participou 
deste momento de fé e nos conta que, 
Irmã Consueuma Marques - Franciscana 
Missionária de Assis, destaca que 
este é um momento muito importante 
e significativo porque estamos em 
comunhão com a Igreja no mundo todo, 
de modo especial em nossa Diocese de 
Santo André, que está trabalhando pelas 
vocações, a fim de despertar a cultura 
vocacional, que cada paróquia deve 
assumir. Recorda a sabedoria da Igreja 
em escolher o dia do “Bom Pastor”, que 
reúne, que agrega e que chama a cada um 
de nós, cristãos batizados e depois cada 
um especificamente em sua vocação.

Já Frei Josemar Bertes, pároco da 
paróquia Santa Gemma Galgani, recorda 
o que o próprio Cristo nos pede “Pedi ao 

e transitório afeto, nem numa certa vã credulidade, 
mas procede da fé verdadeira pela qual somos 
levados a reconhecer a excelência da Mãe de Deus, 
excitados a um amor filial para com nossa Mãe e à 
imitação de suas virtudes” (LG, n. 67).
Escrito por Jerry Adriano V. Chacon - Filósofo e educador, membro 

da Pascom da  Paróquia Nossa S. das Graças, em Santo André

IGREJA E O ANO DO LAICATO

assistência familiar, recreativa, 
cultural e educacional. Nasceu 
da reflexão e da necessidade 
de uma res posta concreta para 
a campanha da fraternidade de 
2003: “Fraternidade e Pessoas 
Idosas - Vida, dignidade e 
esperança”.

A motivação da entidade 
vem do anúncio de Jesus nos 
Evangelhos como em Mateus 
25, 41-43: “apartai-vos de mim, malditos, 
para o fogo eterno preparado para o diabo 
e os seus anjos, porque tive fome e não me 
destes de comer, tive sede e não me destes 
de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, 
estive nu e não me vestistes, doente e não 
me visitastes... pois todas as vezes que 

deixastes de fazer a um destes pequeninos, 
foi a mim que deixastes de fazer”.

Quer fazer uma visita? A sede fica na 
Av. Dr. Erasmo, 586, na Vila Assunção, 
em Santo André. Para contato, utilize 
4421-8104 ou 4473-3425. Tem ainda o 
contato@imantunes.org.br

Uma casa que nasceu para acolher o idoso IGREJA E AÇÃO SOCIAL 

Senhor da Messe que envie operários”, 
onde nesta tarde, diante de Jesus 
Eucarístico tivemos a oportunidade de 
rezar pelas vocações, de modo particular 
de nossa Diocese, lembrando todo o 
caminho sinodal que vivemos, pedindo 
que todos os vocacionados (as) sintam 
o desejo de fazer chegar a todos a Boa 
Nova do Evangelho, assumindo a 
missão, como nos orienta nosso bispo 
Dom Pedro.

Sintam o desejo de fazer chegar a todos a Boa Nova do Evangelho

Diocese se reúne para rezar pelas vocações 

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/SP, em 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 intimado. Tel (11) 4469-2077

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

N°10.23/18 - O Vigário Judicial do Tribunal 
Eclesiástico de Santo André, no uso de 
suas atribuições, convoca Carlos Henrique 
Penachio, nascido em São Paulo/SP, em 31 de 
dezembro de 1973, filho de Vicente Penachio e 
Delazir Tiago Penachio, de endereço incerto. Se 
alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer 
o endereço ou então avisar a pessoa que está 
sendo intimado. - Tel (11) 4469-2077

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

EDITAL
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“Justiça sem Misericórdia 
é vingança”. Sempre 
apontando para o perdão, o 

bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, presidiu a Santa 
Missa em 8 de abril, no Domingo da 
Divina Misericórdia, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo em Santo André. 
O diretor espiritual do Movimento da 
Cultura da Misericórdia, Pe. Fernando 
Valadares, e o pároco local, Pe. Joel 
Nery, concelebraram.

que recordou os apóstolos de 
Jesus. “Eles que abandonaram 
o Senhor na hora mais difícil 
sentiram a misericórdia de Deus. 
A Misericórdia de Deus nos salva 
porque Ele nos ama”, recordou.

Pe. Fernando ressaltou que 
o cristão necessita sempre ter 
Jesus em qualquer ação que vai 
realizar. “Em qualquer atitude, preciso 
ter Jesus comigo. Ele nos auxilia. 
Precisamos anunciar o perdão, dizer que 

Ele destacou que a paz é fruto da justiça 
e do perdão. “Se você luta pela justiça 
pode ficar amargo, com ódio, rancor. Por 
isso, a justiça precisa ser acompanhada 
pelo perdão. Jesus nos ensina que a 
justiça precisa de misericórdia. Uma 
justiça sem misericórdia é vingança”, 
frisou Dom Pedro.

Segundo o bispo, esta misericórdia se 
manifesta no adversário. “Jesus não diz 
para ter simpatia pelo inimigo, mas amor 
pelo inimigo”, destacou Dom Pedro, 

Reforma da CNBB
Durante o período de 1º de setembro de 2017 até 20 de abril de 2018, a Diocese de Santo André realizou uma coleta extraordinária para colaborar com a grande reforma que 
vem sendo executada na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. Agradecemos a todas as Paróquias pela colaboração com este projeto. 

Dom Pedro pede justiça com misericórdia
O cristão necessita sempre ter Jesus em qualquer ação que vai realizar

Jesus perdoa os pecados, ter um coração 
aberto e disposto a perdoar. Assim, quem 
vence é o amor, o perdão”, disse.
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NOVOS DECRETOS, PROVISÕES, NOMEAÇÕES E USO DE ORDEM - ABRIL DE 2018

AGENDA DIOCESANA

Entre os dias 11 e 20 de abril 
aconteceu a 56ª Assembleia Geral 
da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB). A Milícia da 
Imaculada transmitiu para os ouvintes e 
internautas os momentos mais significativos 
do encontro e difundiu a mensagem dos 
bispos para o povo brasileiro. “É uma 
alegria participar da assembleia como 
comunicador. Levamos para muitas pessoas 
a palavra dos bispos e os sinais de unidade 
da Igreja Católica”, diz Gil Brasil, radialista.

Com Gil Brasil, formava a equipe 
Hannah del Poio, profissional de Relações 
Públicas; Renan Kazuo do departamento de 
multimídia; e Jéssica Maia, jornalista.

O mundo está coberto por 
guerra, violência e sofrimento. 
Mas, assim como uma flor que 

nasce num local improvável, o amor de 
Cristo também floresce em corações 
amargos, tristes e cheios de ódio. Você 
faz parte da conversão do próximo, sabia? 

Contribuindo com a MI, você leva a Boa-
Nova para muitas pessoas que precisam 
conhecer o amor de Deus. Você que é 
mílite, participe da Campanha Extra “Só 
o amor constrói” até os dias 15 de maio e 
15 de junho e ajude os corações sofridos 
a florescerem em Deus!

A Diocese de Santo André, por meio de 
sua Chancelaria comunica que o bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini 
assinou os seguintes documentos:
Decreto 
Constituição Sinodal - Por esse decreto 
é promulgado com força de lei, tornando 
o 8º Plano Diocesano de Pastoral, válidos 
para o qüinqüênio 2018/2022
Quase Paróquia Santa Luzia, Virgem e 
Mártir - (Jardim Telma, em São Bernardo 
do Campo) – Decreto de Criação
Ordenação de Presbítero - Diácono Cláudio 
Pereira dos Santos; Diácono José Aparecido 
de Sousa; Diácono Rudnei Sertorio; Diácono 
Vinícius Ferreira Afonso; Diácono Marcos 
Vinícius Wanderlei da Silva
Provisão 
Provisão do CAEP - Conselho de Assuntos 
Econômicos da Paróquia
Paróquia Maria Mãe dos Pobres (Diadema); 

Paróquia São Camilo de Lellis (Santo 
André); Paróquia São João Batista (São 
Caetano do Sul); Paróquia Cristo Rei 
(Diadema); Paróquia São Benedito (São 
Bernardo do Campo).
Nomeação 
Padre Antônio Becker Ferreira - 
Coordenador da Região Pastoral São 
Caetano do Sul
Padre Gonise Portugal da Rocha - 
Administrador Paroquial - Quase Paróquia 
Santa Luzia, Virgem e Mártir - (Jardim 
Telma, em São Bernardo do Campo)
Padre Herivelto Jeder Pereira, CSsC - 
Vigário Paroquial - Paróquia Menino Jesus 
(Diadema) 
Uso de Ordem
Diácono Transitório Rudnei Sertório - 
Uso de Ordem - Quase Paróquia Santa 
Luzia, Virgem e Mártir - (Jardim Telma, 
em São Bernardo do Campo)

1º/05 - Terça-Feira - 9h - Missa dos 
Trabalhadores - Basílica Menor Nossa 
Sebgora da Boa Viagem
04/05 - Quinta-Feira - 19h - Aniversário 
Natalício de Dom Pedro
12/05 - Sábado - 8h30 - Encontro 
Pastoral Carcerária - Par. Bom Jesus de 
Piraporinha
13/05 - Domingo - 9h - Criação da Paróquia 
Nossa S. de Fátima - Ribeirão Pires
13/05 - Domingo - 10h - Culto Luterano 
- Igreja Evangélica Luterana - Oração 

pela Unidade dos Cristãos
20/05 - Domingo - 10h30 - Missa 
Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto - 
Oração pela Unidade dos Cristãos
24/05 - Quinta-Feira - 9h - Reunião 
Geral do Clero - Espaço Sociedade São 
Miguel
16/06 - Sábado - 13h30 - Assembleia da 
Pastoral da Pessoa Idosa - Prédio da Mitra
23/06 - Sábado - 8h30 - Reunião do 
Conselho de Pastoral Ampliado - Prédio 
da Mitra

Além de transmitir informações, os 
comunicadores se encontraram com os 
bispos parceiros da Milícia da Imaculada 
em diversas partes do Brasil.

As fotos e vídeos da assembleia estão 
disponíveis no site miliciadaimaculada.org.
br e também na página Milícia da Imaculada 
- Sede nacional do Facebook.

Assembleia da CNBB

Ajude os corações sofridos a florescerem em Deus

Dia 5 de maio, às 19h, tem 
início o itinerário dos 5 
primeiro sábados do mês. 

Essa nova iniciativa da Milícia da 
Imaculada é uma resposta ao convite 
que Nossa Senhora fez aos pastorinhos 

em Fátima. Ela afirmou: “Todos aqueles 
que por cinco meses, no primeiro 
sábado, se confessarem, receberem a 
santa comunhão e recitarem o Rosário, 
prometo assisti-los na hora da morte”.

A Milícia da Imaculada oferece a todos 

mílites a oportunidade de vivenciar este 
caminho de oração, reparação e comunhão 
no nosso Santuário Imaculada Conceição 
e São Maximiliano Maria Kolbe. Esta 
iniciativa é uma peregrinação espiritual, 
é uma ocasião para experimentar a 

misericórdia e o amor de Deus, por 
meio de Nossa Senhora.

“Uma mãe para todos” é o lema desta 
nova caminhada e quem convida e 
acolhe a todos é a própria Mãe de Deus 
e nossa mãe. 

Primeiro sábado

Equipe com Núncio Apostólico


