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Em santa missa presidida por Dom Pedro 
Cipollini, receberam o Sacramento da 
Ordem no Grau do Presbiterado, Pe. 
Cláudio Santos, Pe. José de Sousa, Pe. 
Marcos da Silva, Pe. Rudnei Sertorio 
e Pe. Vinícius Afonso. A reportagem 
completa está na página 7.

Cinco novos padres servem 
na Messe da Diocese

Juventude Católica diz SIM 
ao Festival Vocacional

Durante todo o primeiro domingo de 
setembro, mais de dois mil jovens lotaram 
o Estância Alto da Serra, respondendo 
sim ao chamado da Diocese de Santo 
André e participaram das nove arenas que 
compuseram o Festival Vocacional deste 
ano. Os detalhes estão na página 6.

Mês da Bíblia 2018

A Reportagem Especial desta edição traz ricas informações sobre a 
Bíblia, que neste setembro tem o seu mês dedicado. Uma grande 
oportunidade para a leitura e o estudo da primeira parte literária do 

Livro da Sabedoria (Sb 1,1-6,21), cujo Texto Base – “Para que n’Ele nossos 
povos tenham vida” – nos dá pistas perfeitas para a sua compreensão, afinal a 
sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Acompanhe tudo na página 3.

nos convida a estudar o Livro da Sabedoria

Catedral Nossa Senhora do Carmo



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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Dando continuidade às catequeses 
sobre os Dez mandamentos, 
o Papa comentou o segundo: 

“não pronunciarás o nome do Senhor, 
teu Deus, em vão”. Num convite a não 
ofender o nome de Deus e evitar um uso 
inoportuno, superficial, vazio ou hipócrita.

Em concreto, conhecer o nome de Deus 
significa experimentar a transformação 
da própria vida: pensemos no Batismo, 
onde recebemos uma vida nova, em nome 
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
O Pontífice então deu uma “tarefa” aos 
adultos: que ensinem as crianças a fazer 
bem o sinal da cruz. “É o primeiro ato de 
fé de uma criança”, reiterou.

Todavia, advertiu o Papa, é possível 
viver uma relação falsa com Deus, como 
faziam os doutores da lei. Portanto, 
esta Palavra do Decálogo é justamente 
o convite a uma relação com Deus 
sem hipocrisias, a uma relação na qual 
entregamos a Ele tudo aquilo que somos.

É preciso deixar de lado a teoria e 
tocar o coração, como fazem os santos 
e as pessoas que dão um testemunho de 
vida coerente. Assim, o anúncio da Igreja 
será mais ouvido e resultará mais crível. 
“Cristo em nós e nós Nele. Unidos. Isso 
não é hipocrisia, é verdade. Isso não é 
rezar como um papagaio, é rezar com o 
coração, amar o Senhor”.

Francisco então concluiu: “Qualquer 
pessoa pode invocar o santo nome do 
Senhor, que é Amor fiel e misericordioso, 
em qualquer situação se encontre. 
Deus jamais dirá ‘não’ a um 
coração que O invoca 
sinceramente”.

Aborto:
Voz da Ciência

Apoio

É Primavera: Renove a Esperança! A voz do Pastor

Invocar o nome de Deus sem hipocrisias

Considerando-se o feto como 
um amontoado de células ou 
algo pertencente ao corpo da 

mãe, o aborto seria defensável. Mas, 
cientificamente falando, não é. Trata-se, 
segundo a ciência moderna, de um ser 
humano, apesar de ainda em formação, 
- como, aliás, também o é um bebê 
recém-nascido - com código genético, 
conjunto de cromossomos e personalidade 
independente da sua mãe. E a sua morte 
provocada vem a se constituir em um 
voluntário e direto ato de se tirar a vida de 
um ser humano inocente, ato ilícito perante 
a lei natural e a lei positiva de Deus.

Já foi estatisticamente refutado o 
argumento de que, nos países em que 
o aborto foi legalizado, o seu número 
diminuiu. E mesmo que o fosse, continua 
o princípio de que não se pode legalizar 
um crime, mas sim estabelecer a proteção 
da criança que está no ventre de sua mãe.

Ao argumento falso de que a mulher 
é dona do seu próprio corpo devemos 
responder com a ciência que o nascituro 
não faz parte do corpo da sua mãe, não 
é um apêndice ou um órgão seu, mas é 
um ser independente em formação nela. A 
questão de uma nova vida começar com 
a concepção é um dado científico atual 
e não objeto da fé. Portanto, ser contra o 
aborto é posição normal de quem aceita 
os dados da ciência.

Dr. Jerôme Lejeune, cientista, professor 
da Universidade René Descartes, de Paris, 
e especialista em Genética Fundamental, 
descobridor da causa da síndrome 
de Down, responde que: “Não quero 
repetir o óbvio. Mas, na verdade, a vida 
começa na fecundação. Quando os 23 
cromossomos masculinos transportados 
pelo espermatozoide se encontram com 
os 23 cromossomos da mulher, todos os 
dados genéticos que definem o novo ser 
humano já estão presentes. A fecundação 
é a marco do início da vida. Daí para 
frente, qualquer método artificial para 
destruí-la é um assassinato”.

Setembro chegou! Inicia-se a 
primavera, estação do ano que 
traz flores e alegria, a própria 

natureza nos convida à renovação. 
A crise que atravessamos no Brasil é 
grande, atinge a todos os aspectos da 
vida. Porém nenhum outro é tão atingido 
como a esperança no futuro, em dias 
melhores.

Sem dúvida existe muito pessimismo 
no mundo. São muitas as causas que 
justificam aqueles que sempre repetem: 
“deseje o melhor, mas prepare-se para 
o pior”. Guerras, disputas, crises, 
alimentam o desespero em muitos 
corações.

No entanto, são os otimistas, os que têm 
esperança, que fazem avançar a história. 
Onde os pessimistas vêem dificuldades, 
os otimistas vêem oportunidades. E o 
otimismo mais genuíno brota da fé em 
Deus e no ser humano. Não podemos 
perder a esperança, para isso muito nos 
ajuda o bom humor.

A esperança não decepciona, diz 
a Sagrada Escritura, a esperança é a 
origem do otimismo, do bom humor, da 
valorização da vida. A esperança é força 
interior propulsora. Para o cristão ela 
se fundamenta na mensagem de Jesus, 
o Filho de Deus, o qual nos ensinou a 
amar, ensinou que a última palavra é da 
vida e não da morte. 

Por detrás da crise mundial que mais 
ou menos sempre existiu, há outra 
maior: a falta de esperança. Isto se 
reflete na incapacidade crescente de 
lidar com situações nas quais a vida está 
fragilizada. Exemplo sintomático é a 
situação dos idosos cujo número cresce 

a cada ano, em países cuja expectativa 
de vida chega aos 100 anos. O avanço 
formidável da tecnologia, da medicina 
não se fez acompanhar do avanço na 
valorização da vida colocando graves 
questionamentos éticos à sociedade. 

Precisamos de esperança para que a 
Terra seja mais habitável. Precisamos 
de mais bom humor em nossos 
relacionamentos. Ele nos ajuda a 
reconhecer a contradição da vida e 
superar a tentação de priorizar o egoísmo. 
A esperança, a alegria, o bom humor, são 
antídotos contra a violência.

O bom humor sabe que o poder é 
a ilusão final, e que o riso, a alegria, 
revela a verdade final, e esta é a que 
permanecerá para sempre, porque o 
poder passa, a alegria verdadeira é 
eterna. O bom humor revela o lado sério 
das coisas cômicas e o lado cômico das 
coisas sérias.

As bem-aventuranças ensinadas por 
Jesus são um caminho para viver a 
esperança e o bom humor em meio às 
contradições da vida. Não podemos nos 
deixar abater nem desanimar, após o 
inverno vem a primavera e, tudo passa.

O bom humor do cristão, a festa, a 
alegria cristãs, não brotam da alienação, 
mas da fé na ressurreição, a qual 
constitui-se em espírito de insurreição 
diante daqueles que fazem aliança 
com a morte. O otimismo do cristão se 
fundamenta no mistério pascal: morte e 
ressurreição de Jesus.

Tudo isto nos recorda a primavera que 
faz florescer tudo após o inverno por 
ela vencido. O otimismo do cristão se 
fundamenta no mistério pascal: morte e 

ressurreição de Jesus. Rezemos com S. 
Tomas More a oração do Bom Humor: 
“Senhor, dai-me uma boa digestão 
e também algo para digerir. Dai-me 
a saúde do corpo com o bom humor 
necessário para mantê-la. Dai-me, ó 
Senhor, uma alma santa que aprecie o 
que é bom e puro, que não se espante à 
vista do pecado, mas que encontre um 
modo de colocar tudo em ordem.

Dai-me uma alma que desconheça 
o aborrecimento, os resmungos, os 
suspiros e as reclamações e não permitais 
que eu me martirize excessivamente por 
aquela coisa por demais dominadora 
que se chama o ‘eu’.

Senhor, dai-me senso cômico. 
Concedei-me a graça de compreender 
uma anedota, para que eu possa 
conhecer um pouco de alegria em minha 
vida e também reparti-la com os outros. 
Amém”. (S. Thomas More)

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

São os otimistas, os que têm esperança, que fazem avançar a história

“Deus jamais dirá ‘não’ a um coração que O invoca sinceramente”

A vida começa na fecundação
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A palavra de Deus é também aquela pregada pelos Apóstolos “ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura”

A Constituição Sinodal Verbum 
Domini sobre a Palavra de Deus 

afirma “A novidade da revelação bíblica 
consiste no fato de Deus se dar a conhecer 
no diálogo que deseja ter conosco”. 
Portanto, Deus dá o primeiro passo para 
iniciar um diálogo de amor com o homem 
e, através de sua Palavra, revela o mistério 
da encarnação, morte e ressurreição de seu 
Filho como plenitude de sua revelação, 
conforme atesta a carta de Hebreus “... 
Nestes dias que são os últimos falou-
nos por meio do filho, a quem constituiu 
herdeiro de todas as coisas e pelo qual 
também criou o universo” (Hb 1,2).

Dando-se a conhecer, Deus age na 
criação por meio de sua Palavra. O 
Prólogo de João apresenta elementos 
importantes da essência da Palavra e 
de sua ação na história. Ela estava no 
Princípio, junto de Deus e era Deus. 
Portanto, Deus é a Palavra criadora, 
vivificadora e redentora. Por isso tudo 
foi feito por meio dela e sem ela nada foi 

feito de tudo que existe... Nela estava a 
vida e a vida era a luz dos homens e ... 
a quantos, porém, a acolheram deu-lhes 
poder de se tornarem filhos de Deus.... 
No entanto, o que enternece o coração e o 
aquece de alegria é a feliz verdade de que 
Deus deixou os céus para vir ter conosco 
por meio de sua Palavra e a Palavra se fez 
carne e veio morar entre nós”.

O Prólogo de João afirma que a Palavra 
é Deus e esta palavra se encarna na história 
humana para reconciliar o homem com 
Deus e fazê-lo penetrar em sua intimidade 
restaurando a imagem e semelhança 
divinas que o pecado corrompeu. Porém a 
Palavra, o Logos divino, o Verbo de Deus 
humanado que se revela plenamente na 
pessoa de Cristo comunica-se de diversas 
formas, a Verbum Domini esclarece que 
a Palavra é única, mas se exprime de 
diversos modos, o documento pós sinodal 
usa a expressão “sinfonia da Palavra.

É interessante observar as distinções 
feitas pela Verbum Domini. Em primeiro 

A Religião da Palavra:
Deus se comunica e fecunda a criação por meio da Palavra

lugar, reforçando o que já havíamos 
dito antes, ela recorda que “a expressão 
‘Palavra de Deus’ acaba por indicar aqui a 
pessoa de Jesus Cristo, Filho eterno do Pai 
feito homem”. Também a criação, afirma 
este documento, deve ser reconhecida 
como Palavra de Deus, assim como sua 
comunicação na história da salvação por 
meio do Espírito e pela voz dos profetas, 
encontrando sua plenitude no mistério da 
encarnação, morte e ressurreição do Filho 
de Deus. A palavra de Deus é também 
aquela pregada pelos Apóstolos “ide pelo 
mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a 
toda criatura” (Mc 16,15), sendo assim 
transmitida na tradição viva da Igreja. E, 
por fim, a Sagrada Escritura – Antigo e 
Novo Testamento - atestada e divinamente 
inspirada é, com efeito Palavra de Deus.

O documento pós sinodal afirma 
esplendidamente: “Tudo isto nos faz 
compreender porque motivo, na Igreja, 
veneramos extremamente as Sagradas 
Escrituras, apesar da fé cristã não ser 

uma “religião do livro” o cristianismo 
é a ‘religião da Palavra de Deus’ não de 
uma palavra escrita muda, mas do Verbo 
encarnado e vivo”.

Sim somos a religião da Palavra 
encarnada e, por conseguinte, somos 
convidados a encarná-la em nossas vidas 
e atitudes fazendo-a viva em nós e em 
nossas comunidades, comunicando-
a e deixando-a comunicar-se para que 
possamos frutificar em boas obras, pois 
“Toda Escritura é inspirada por Deus e é 
útil para ensinar, para argumentar, para 
corrigir para educar conforme a justiça. 
Assim a pessoa de Deus está capacitada 
para toda boa obra” (2tm 3,16).

Padre Rogério Duarte Irmão 
Pároco da Paróquia São Sebastião - 

Rio Grande da Serra, SP
1Exortação Apostólica Pós Sinodal Verbum domini, 6 cf. Relatio 
ante disceptationem, 1.
2Conforme o Prólogo de João. 
3Idem.
4Exortação Apostólica Pós Sinodal Verbum domini, 7.
5Idem.

Caminhada abre o Mês da Bíblia na Diocese de Santo André

Na manhã deste sábado, 1º de 
setembro de 2018, a Região 
Pastoral Santo André Utinga, 

realizou um gesto concreto, abrindo o 
Mês da Bíblia com uma Caminhada 
Bíblica. Os fiéis das 11 paróquias que 
fazem parte desta região saíram de 

suas comunidades em caminhada até 
o Santuário Nosso Senhor do Bonfim, 
onde às 10h foi celebrada a santa missa.

Minutos antes da celebração, o bispo Dom 
Pedro Cipollini acolheu os caminhantes 
com uma mensagem onde destacou a 
importância de Jesus Cristo ser a Palavra 

Viva de Deus. Palavra que transforma 
nosso coração e que movimenta a Igreja. 
E sob olhar materno de Maria, aquela que 
acolheu a palavra de Deus primeiro em seu 
coração, abençoou a todos.

A Santa Missa foi presidida pelo Padre 
Tiago Silva - Coordenador Regional -, e 

concelebrada com todos os padres e freis 
que servem a Região Utinga. O sacerdote 
nos recordou que “Celebramos hoje não 
apenas a abertura do mês dedicado a 
Bíblia, mas também a união e perseverança 
em torno da Palavra Viva que se torna 
alimento para nosso corpo e nossa alma”.

ACONTECE NA REGIÃO



4 Setembro de 2018 - A BOA NOTÍCIA NOTÍCIAS DA DIOCESE E ANO DO LAICATO

Desde o dia 10 de agosto, quem 
passa pela Praça Ivanhoé 
Spósito, na esquina da Rua 

Humberto de Campos com a Rua Luiz 
Cláudio Capovilla Filho, no Bairro São 
José, em São Caetano do Sul, pode visitar 
o Monumento ao Terço dos Homens. O 
local totalmente revitalizado recebeu a 
capela com a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida em seu interior, atendendo à 
solicitação de moradores, dos devotos 
da padroeira e da indicação do vereador 

de 3m de altura, adorna a estrutura. E 
dentro da capela a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, medindo um metro 
de comprimento por 40cm de largura.

O Movimento - No Brasil, o Movimento 
Terço dos Homens foi fundado por Frei 

Ricardo Andrejuk.
A inauguração contou com a presença 

do prefeito José Aurícchio, de Padre 
David Vantroba, Padre Paulo Borges 
e Padre Flávio José dos Santos, 
coordenador espiritual diocesano do 
Movimento do Terço dos Homens.

No entorno da praça foi feita a inserção 
de um gramado representando o cordão 
do terço. As contas são simbolizadas 
por buchinhas (planta semelhante a uma 
bucha de banho). Uma cruz de ferro, 

Praça ganha monumento ao Terço
dos Homens em São Caetano do Sul

Peregrino, em 1936, no povoado Vila 
da Providência, hoje cidade de Itabi, em 
Sergipe. Desde então, esses grupos de 
oração continuam crescendo por todo país. 
Em São Caetano, quase todas as paróquias 
têm reuniões semanais dos devotos.

O local totalmente revitalizado recebeu a capela com a imagem de Nossa
Senhora Aparecida em seu interior, atendendo à solicitação de moradores,

dos devotos da padroeira e da indicação do vereador Ricardo Andrejuk

IGREJA E NOVA EVANGELIZAÇÃO 

Laicato: alimentar-se da Palavra
Por esse amor, a Igreja se congregou e encorajada pelo Espírito Santo se fez comunidade ouvinte e pregadora da Palavra de Deus.

A ação do leigo na Igreja e no 
mundo se dá fundamentada na 
Palavra de Deus. A Sagrada 

Escritura revela todo projeto de amor 
de Deus para com a humanidade, sendo 
esse amor pleno por meio da Palavra que 
se fez carne e habitou entre nós, Jesus 
Cristo. Explicita-se, então, uma relação 
entre Deus e a humanidade. Essa relação 
de Deus com o humano, segundo ensina 
a Mãe Igreja (cf. 1Tm 3,15), se faz plena 
em Jesus Cristo enviado por Deus Pai 
como expressão máxima da revelação, 
da auto-comunicação histórica de Deus. 
Na liberdade, cabe ao humano acolher a 
auto-doação de Deus.

Essa acolhida se dá pela “auditusfidei” 
(ouvir a fé), isto é, pela escuta e depois 
proclamação. A fé é uma correlação do 
Deus que se doa e o homem que o recebe. 
Muitos teólogos vão buscar falar sobre 
essa relação. Nesse ponto se destaca 
Hans Urs von Balthasar, quando traz 
o conceito de via amoris (caminho do 
amor), sendo o reconhecimento do amor 
como base e fundamento da existência. 
Assim a existência se faz gratuidade. 

Deus, ao se encarnar na história pela via 
amoris se faz amor doador, que tudo dá e 
nada perde. Jesus é a Revelação de todo 
amor.

Por esse amor, a Igreja se congregou 
e encorajada pelo Espírito Santo se fez 
comunidade ouvinte e pregadora da 
Palavra de Deus. Não se vive a fé cristã 
desprezando a Palavra, por isso é de suma 
importância que leigos e leigas assumam 
com seriedade o estudo, a reflexão e a 
leitura orante como práticas de fé e 
testemunho missionário. A pregação 
não pode ser esvaziada e desencarnada. 
Em vista disso, o Sagrado Concílio 
Vaticano II (1962-1965) vai apresentar 
a Constituição Dogmática Dei Verbum 
(Palavra de Deus).

Nota-se na Dei Verbum a forte presença 
de dois verbos: ouvir e proclamar. 
Através do ouvir e proclamar a Palavra de 
Deus, os bispos se colocam em sintonia 
com São João (1Jo 1, 2-3), numa atitude 
de continuidade aos Concílios de Trento 
(1545-1563) e Vaticano I (1869-1870), 
fazendo da Palavra de Deus elemento 
imprescindível para a teologia católica. 

A Constituição Dogmática apresenta 
forte colorido bíblico quando mostra o 
plano da economia da revelação. Essa 
economia se manifesta na história da 
Salvação que conhece a plena revelação 
em Jesus Cristo, verbo encarnado. É 
Ele, diz a Dei Verbum, o mediador e a 
plenitude de toda a revelação.

“Esta ‘economia’ da revelação 
realiza-se por meio de ações e palavras 
intimamente relacionadas entre si, de 
tal maneira que as obras, realizadas 
por Deus na história da salvação, 
manifestam e confirmam a doutrina e as 
realidades significadas pelas palavras; 
e as palavras, por sua vez, declaram 
as obras e esclarecem o mistério nelas 
contido. Porém, a verdade profunda 
tanto a respeito de Deus como a respeito 
da salvação dos homens, manifesta-
se a nós, por esta revelação, em Cristo, 
que é, simultaneamente, o mediador e a 
plenitude de toda a revelação” (DV, 2).

Após ter falado pelos profetas chega 
a plena realização, pois agora Jesus é a 
Palavra revelada de Deus. O Pai envia 
para a humanidade a Luz. É enviado 

como homem aos homens. Jesus, com 
sua vida, morte, ressurreição, ascensão e 
pela vinda do Espírito, sela a Revelação 
de Deus. Eis a nova Aliança.

Na dinâmica da Economia da 
Revelação, a Constituição Dogmática 
nos apresenta o momento definitivo da 
Revelação, pois agora Deus é homem. A 
palavra revelada agora se torna a carne 
revelada, o rosto revelado de Deus. 
Quem vê Jesus vê o Pai. Para aprofundar 
essa fé é de suma importância a leitura da 
Bíblia individualmente, mas, sobretudo, 
em comunidade - lugar da Revelação.

A fé é sumamente importante para a 
aceitação da Revelação. Nesse sentido, 
a fé é sinônima de entrega e obediência 
a Deus, para tornar mais profunda 
a compreensão da Revelação com o 
auxílio do Espírito Santo. 

Cabe seguir o exemplo e a admoestação 
de São Jerônimo: “Ama a sagrada 
Escritura”. Para o santo a “ignorância 
das Escrituras é a ignorância de Cristo”. 
Por isso toda a ação do cristão leigo deve 
ser fundamentada na Palavra de Deus, 
segundo os ensinamentos da Igreja.

IGREJA E O ANO DO LAICATO

Coleta Óbolo de São Pedro
Chama-se Óbolo de São Pedro a ajuda econômica que os fiéis oferecem ao Santo Padre, como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de Pedro relativamente às múltiplas carências da Igreja 
universal e às obras de caridade em favor dos mais necessitados. Fonte: Site do Vaticano. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 30 de agosto de 2018.
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Pe. Joel explicou resumidamente 
como foi o processo do Sínodo e suas 
prioridades: Acolhida e Missão. “Temos 
a questão da acolhida, de ir ao encontro 
dos mais necessitados. E a Pastoral da 
Saúde, por excelência, faz isso ao visitar 
os irmãos doentes. Assim, está sendo 
acolhedora, missionária, cuidando dos 
enfermos”, frisou Pe. Joel.

A coordenadora da Pastoral, Maria de 
Fátima R. Siqueira Gutierres, destacou 
que os membros da Pastoral aprenderam 
mais sobre o Sínodo. “Ficou mais 
claro para as pessoas o que é o Sínodo, 
quais são as dimensões que precisamos 
trabalhar como agente de pastoral dentro 
da pastoral”, disse ela, que ressaltou 
a acolhida. “Precisamos ter este papel 

dentro das casas de repouso, para as 
pessoas que ficam acamadas. Vamos 
acolher estas pessoas”, completou.

Os membros da Pastoral aprovaram o 
encontro com o Pe. Joel. “Como eu não 
participei de todo o processo do Sínodo, 
agora deu mais clareza o que foi discutido. 
Gostei muito da parte do acolhimento 
porque as pessoas vêm encontrar isso 
dentro da Igreja”, frisou Gilberto Salles, 
da Paróquia Santo Antônio (São Caetano). 
“Gostei muito da palestra porque o Pe. Joel 
é muito comunicativo. Foi bom aprender 
pouco mais sobre o Sínodo”, emendou 
Maria Margarida Perobelli, da São João 
Batista (Rudge Ramos). Após a palestra, 
os membros da Pastoral se reuniram para 
um café comunitário.

Acolhida, um dos trabalhos da Pastoral da Saúde IGREJA E AÇÃO SOCIAL 

Temos a questão da acolhida, de ir ao encontro dos mais necessitados. E a Pastoral da Saúde, por excelência, faz isso ao visitar os irmãos doentes

Com 178 participantes de 24 
dioceses aconteceu, no período 
de 24, 25 e 26 de agosto, 

o 14º Encontro Estadual da Pastoral 
da Sobriedade, evento que se repete 
anualmente, com revezamento de local. 
Este ano, para alegria da Diocese de Santo 
André, fomos anfitriões. O interessante é 
que para o ano que vem mais dez dioceses 
deverão fazer parte do encontro, ampliando 
assim para perto de 250 agentes.

Padre Osvy José Guilarte Figueira é o 
Assessor Eclesial Diocesano em nossa 
Diocese e foi o sacerdote que esteve 
na abertura na noite de sexta-feira, e 
presidiu a missa de encerramento na 

manhã do domingo. Aliás, vieram de sua 
paróquia, em Diadema, os voluntários 
que serviram na cozinha preparando 
as refeições, conforme fez questão 
de frisar a Coordenadora Diocesana, 
Maria Adelina Fonseca. A equipe da 
Vigília manteve-se em oração diante do 
Santíssimo exposto, durante os três dias 
do Encontro Estadual.

Evento vitorioso

O 14º Encontro Estadual da Pastoral da 
Sobriedade do Regional Sul 1 da CNBB 
teve como tema a citação de Lucas: “Há 
esperança no caminho”. E aconteceu 

na Associação Jesus é o Senhor (sede 
da RCC), na Rua Kansas, nº 4, Bairro 
Somma, em Ribeirão Pires. As Dioceses 
participantes foram: Santo André, São 
José do Rio Preto, Catanduva, Ourinhos, 
Santos, Botucatu, São Paulo, Jundiaí, 
Araçatuba, Ribeirão Preto, São José 
dos Campos, Amparo, São Miguel 
Paulista, Região Sé, Região Ipiranga, 
Bauru, Taubaté, Sorocaba, São João da 
Boa Vista, Campinas, Campo Limpo, 
Mogi das Cruzes, Itapeva, Limeira, 
Itapetininga, Guarulhos, Mogi Guaçu, 
Assis, Marília e Bragança Paulista. 
O próximo encontro será em 2019 na 
Diocese de Botucatu.

O interessante é que para o ano que vem mais dez dioceses deverão fazer parte do encontro, ampliando assim para perto de 250 agentes

Diocese de Santo André acolhe Encontro Estadual
da Pastoral da Sobriedade com 178 participantes

Com o objetivo de aprender mais 
sobre o Sínodo Diocesano, a 
Pastoral da Saúde da Diocese 

de Santo André participou de um encontro 
com o Vigário Episcopal para Pastoral, 

Pe. Joel Nery, na Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, em Santo André (Curuçá). 
O evento contou ainda o Pe. Vanderlei 
Ribeiro, pároco local e assessor da Pastoral, 
que recepcionou todos os membros.

CONSULTE OS PREÇOS PROMOCIONAIS!

Pela Palavra, Deus nos concede o privilégio de ver todas as 
coisas com os olhos dEle. Este é o dom da Sabedoria, espírito 
amigo do ser humano. Neste Mês da Bíblia, faça da Sabedoria 
a sua companheira de todos os dias. Abrace a Palavra de Deus 

como o caminho que conduz à felicidade, à justiça e à vida!

Campanha vigente de 30 de julho a 29 de setembro de 2018.

PAULUS LIVRARIA DE SANTO ANDRÉ/SP
Rua Campos Sales, 255 — Centro 
Tel.: (11) 4992.0623 | WhatsApp: (11) 98751.2307
stoandre@paulus.com.br @editorapaulus
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Milhares de jovens estiveram 
no Estância Alto da Serra, em 
São Bernardo, no domingo, 

dia 2 de setembro para a segunda edição 
do Festival Vocacional da Diocese de 
Santo André, que teve a produção da 
Obbi Produções. Além da Santa Missa, 
presidida pelo bispo diocesano Dom 
Pedro Carlos Cipollini, e a Adoração 
do Santíssimo, o evento contou com as 
brincadeiras da gincana, da bolha d’água a 
videogame - duas feiras, uma no Campus 
Fest, onde reuniu as congregações e novas 
comunidades, e outra no inédito Campus 
Pastore, que reuniu pastorais da Diocese. 
O evento ainda contou com palestras e a 
oração Taizé Espiritualidade.

A parte musical ficou a cargo do 
grupo da comunidade Colo de Deus e o 
missionário Dunga, criador do PHN - Por 
Hoje Não vou mais pecar, levantaram o 

público com shows empolgantes. Ainda 
houve destaques como a banda Arroios, 
da Missão Santo André da Comunidade 
Shalom, e a cantora Paula Lopes.

Todas essas ações, planejadas pelo 
Serviço de Animação Vocacional (SAV), 
tiveram apenas um objetivo: ajudar os 
próprios jovens a ouvirem a voz de Deus, 
que dá sentindo à vida de cada um. “É 
emocionante você ver esta juventude 
reunida em oração, fazendo aquele silêncio 
na hora da Missa. Mostramos que podemos 
ser cristãos, se divertir sadiamente, algo 
bem espiritualizado”, destacou Pe. Everton 
Gonçalves Costa, assessor do SAV.

Para o coordenador do SAV, João 
Oliveira dos Santos, o evento é só motivo 
de agradecimento. “É um presente de Deus 
para nós. Todos estes jovens reunidos. Eles 
não estão bebendo, não estão se prostituindo, 
e sim, estão em busca de uma resposta para 

Diocese reúne milhares
de jovens em

Festival Vocacional
É um presente de Deus para nós. Todos estes jovens reunidos. Eles não estão bebendo, não estão se 

prostituindo, e sim, estão em busca de uma resposta para suas vidas. Eles estão louvando a Deus

Imagens são coroadas 
na Missa Solene dos 60 anos

da Dedicação da Catedral
Agora as imagens da santa e do menino Jesus 

em seu colo possuem uma coroa cada um

A procissão de entrada dando 
início à celebração eucarística 
que festejou os 60 anos da 

Dedicação da Catedral Nossa Senhora 
do Carmo já identificava a forte unidade 
que permeia as ações da Diocese de 
Santo André, com a grade participação 
do clero neste evento religioso da 
Casa Mãe da Diocese. Nos nove dias 
que antecederam a Missa Solene, as 
paróquias das dez Regiões Pastorais se 
revezaram na organização e realização 
da Novena Preparatória.

O bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini presidiu a celebração e usou 
a cátedra que foi do primeiro bispo da 
diocese, Dom Jorge Marcos de Oliveira. 
Em sua fala assim se expressou: 
“Recordamos o momento em que há 
sessenta anos a Casa Mãe da Diocese de 
Santo André foi dedicada a Deus, aquele 
22 de agosto de 1958. Para nós católicos 
cristãos, aqui é um local sagrado, 
verdadeiramente santificado. Dedicação 

é fazer a vontade do Pai. Significa que 
esta igreja está unida a Deus. E hoje, na 
Festa de Nossa Senhora Rainha, teremos 
durante esta celebração eucarística o 
rito de coroação das imagens de Nossa 
Senhora do Carmo e do menino Jesus em 
seu colo”.

O Coral da Diocese de Santo André 
emocionou a todos com seu harmonioso 
canto e valorizou ainda mais o momento 
em que, em um elevador ornamentado de 
flores, o cura da Catedral, Padre Joel Nery 
foi içado para coroar as duas imagens 
instaladas em grande altura. Momentos 
em que, com os olhos marejados, 
corações em festa, a assembleia chorou 
e se emocionou com o que seus olhos 
viam. Agora as imagens da santa e do 
menino Jesus em seu colo possuem uma 
coroa cada um.

Na saída, cada participante recebeu um 
escapulário de Nossa Senhora do Carmo 
que havia sido abençoado por Dom 
Pedro instantes antes.

suas vidas. Eles estão louvando a Deus. É 
muito lindo”, frisou João.

Pe. Everton, inclusive, já anunciou o 
dia do evento em 2019. “Será em 8 de 
setembro. Ainda vamos definir o local, 
mas já confirmamos a data, até para as 
paróquias já se programarem”. Segundo 
o Pe. Everton, o evento cria “integração 
e comunhão, assim como o Sínodo 
Diocesano enfatiza”, ressaltou.

 Bênção de Deus
O bispo Dom Pedro Carlos Cipollini 

não escondeu a alegria ao presidir a 
Santa Missa de abertura do Festival 
Vocacional. Afirmou que os jovens são 
uma bênção de Deus para a Igreja e o 
Grande ABC e que eles não deviam ter 
medo dos desafios da evangelização 
porque o Senhor está com eles.

Para Dom Pedro, o Festival leva os jovens 
a seguir o caminho que Deus quer para cada 

um. “É para tomar uma atitude diante do 
apelo de Jesus. A sociedade nos desagrega 
e nos chama para muitos lugares. É preciso 
decidir em nossa vida o rumo a tomar. 
Sabemos que o caminho é Jesus”.

 Unac vence a Gincana
Uma das novidades deste ano na 

Gincana Vocacional foi que, além das 
equipes premiadas, uma Região Pastoral 
também ganhou prêmio especial. “Neste 
ano, decidimos que a Região que vencer 
vai receber a imagem de Nossa Senhora 
das Divinas Vocações, que irá visitar 
todas as paróquias”, explicou Pe. Everton 
Gonçalves Costa, assessor do SAV. O 
Quadro de Honra final ficou assim: 1º 
Lugar: Unac; 2º Lugar: Setor Juventude 
Todo Teu; 3º Lugar: Juventude Rumo a 
Assunção e a Região Pastoral campeã foi 
a São Bernardo Anchieta.

Texto de Thiago Silva
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No sábado, 04 de agosto – dia 
que a Igreja celebra São João 
Maria Vianney, padroeiro dos 

sacerdotes –, no Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, no Bairro Barcelona, São 
Caetano do Sul, aconteceu a Missa em 
Ação de Graças pelo aniversário de 60 
anos de Ordenação Sacerdotal do Padre 
Emérito David Vantroba. Estiveram 
reunidos centenas de fiéis, familiares e 
amigos do Pe. David para compartilhar 
desse momento de muita alegria.

A missa foi presidida pelo bispo 

diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, 
contando com a presença do anfitrião e 
pároco Padre Luis Francisco, Diácono e 
Padres convidados como co-celebrantes. 
Durante a homilia Dom Pedro explanou: 
“O sacerdote é aquele que age em nome 
de Jesus Cristo para transformar a 
humanidade, é um grande exemplo para 
os jovens que estão começando hoje a 
caminhar para o sacerdócio e poder ver ali 
alguém com 60 anos de vida sacerdotal. 
Um grande testemunho de perseverança, 
de amor a Jesus Cristo. Jesus Cristo que 

olha muito mais por nosso desejo, por 
nosso ideal, a nossa busca por ver as 
coisas realizadas. Damos graças a Deus 
pelos 60 anos de vida sacerdotal do Pe. 
David”.

Após a homilia foi realizada a 
renovação dos votos sacerdotais. Ao 
final houve uma linda homenagem 
apresentada por meio de um vídeo, 
onde a Irmã Wilma narra a trajetória 
do Padre David, foi um momento de 
grande emoção a todos que ali se faziam 
presentes. Em seguida o homenageado 

agradeceu a todos os presentes, Bispo, 
Padres e assembleia, demonstrando sua 
alegria e felicidade de estar celebrando 
o dom do sacerdócio. Antes da bênção 
final a comunidade lhe presenteou com 
uma linda estola vermelha que representa 
o sangue e o Espírito Santo.

Para encerrar todos se dirigiram 
ao Salão Paroquial para uma 
confraternização onde puderam dar os 
parabéns e um grande abraço no querido 
Pe. David.

Texto e fotos de Eva Casagrande

Os 60° Aniversário de Ordenação Sacerdotal do Pe. David Vantroba
Ao final houve uma linda homenagem apresentada por meio de um vídeo, onde a Irmã Wilma narra a trajetória do Padre David

No dia 4 de agosto, festa de 
São João Maria Vianey, 
padroeiro dos padres, nossa 

Diocese vivenciou um grande dia. Mais 
de duas mil pessoas estiveram reunidas 
na Paróquia Santo Antonio, Vila Alpina, 
em Santo André para celebrar a Santa 
Eucaristia, presidida por Dom Pedro 
Carlos Cipollini e durante a qual foram 
ordenados os cinco novos sacerdotes. 
Participando também Dom Nelson 
Westrupp,scj, e Dom José Soares Filho, 
bispo emérito de Imperatriz-MA. Após 
a celebração teve lugar um delicioso 
almoço na Paróquia São Judas Tadeu, 
do qual tomaram parte os bispos, padres, 
parentes e amigos dos ordenados.

Após longos anos de estudos, os novos 

sacerdotes viram completar a fase de 
preparação e receberam o Sacramento 
da Ordem no Grau do Presbiterado. 
Os sacerdotes e seus respectivos lemas 
escolhidos são: Padre Cláudio Pereira 
Santos: “Ensina-me a cumprir tua vontade, 
pois tu és o meu Deus” (Sl 143,10); Padre 
José Aparecido de Sousa: “É pela graça 
de Deus que sou o que sou” (1Cor 15,10); 
Padre Marcos Vinicius Wanderlei da Silva: 
“Se não tivesse o amor, eu não seria” (1Cor 
13,2);  Padre Rudnei Sertorio: “Chamou a 
si os que Ele queria” (Mc 3, 13); e Padre 
Vinícius Ferreira Afonso: “Somos servos 
inúteis” (Lc 17, 10).

A primeira missa de Padre Claudio foi na 
celebração de domingo, 5, às 9h na Paróquia 
Sagrada Família, em São Bernardo do 

Campo; padre Marcos presidiu a missa 
também no domingo, às 18h na Paróquia 
Santa Joana d’Arc, em Santo André; padre 
Rudnei presidiu na segunda, 6, às 19h30 
na Paróquia Bom Jesus de Piraporinha, em 
Diadema; padre José Aparecido presidiu 
a missa na terça-feira, 7, às 19h30 na 
Paróquia Nossa Senhora da Candelária, 
em São Caetano do Sul; e padre Vinícius 
presidiu a missa no sábado, dia 11, às 16h 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em 
Santo André.

“Onde me mandares eu irei”
Cumprindo fielmente os desígnios de 

Deus, Padre Cláudio Pereira Santos as-
sumiu como Administrador Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, no Bairro Ferrazópolis, em São 

Bernardo do Campo.
Padre Rudnei Sertorio tomou posse co-

mo Administrador Paroquial da Paróquia 
Santa Luzia, Virgem e Mártir, no Jardim 
Thelma, em São Bernardo do Campo.

Padre Marcos Vinicius Wanderlei da Sil-
va foi nomeado para servir como Vigário na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo.

Padre Vinícius Ferreira Afonso é o Ad-
ministrador Paroquial da Paróquia Jesus 
Bom Pastor, Jardim Bom Pastor em San-
to André.

Padre José Aparecido de Sousa será o 
Administrador Paroquial da Quase-Paró-
quia Imaculada Conceição Nossa Senho-
ra Aparecida, no Jardim Selecta em São 
Bernardo do Campo, a ser instalada no 
dia 12 de outubro.

Messe da Diocese de Santo André 
acolhe seus cinco novos presbíteros

Após longos anos de estudos, os novos sacerdotes viram completar a fase de preparação e receberam o Sacramento da Ordem no Grau do Presbiterado

N°10.41/17 - O Vigário Judicial do Tribunal 
Eclesiástico de Santo André, no uso de suas 
atribuições, convoca Allysson Fernando Veloni, 
nascido em São Paulo/SP, em 27 de setembro 
de 1979, filho de Adilson Veloni e Aparecida 
Izabel Martins Veloni, 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 David Paulo Lopes Parente, 
nascido em São Caetano do Sul/SP, em 18 de 
julho de 1979, filho de João Parente e Anatália 
Lopes da Silva Parente, 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
Diocese de Santo André 
comunica e convida 

para a Missa de Instalação da
Quase-Paróquia Imaculada Conceição Aparecida

Dia 12 de outubro – Sexta-Feira – 17h
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NOVOS DECRETOS, PROVISÕES, NOMEAÇÕES E USO DE ORDEM - AGOSTO DE 2018

AGENDA DIOCESANA

Nestes tempos de frieza 
espiritual, relativização da 
verdade e falta de fé, o retiro 

dos jovens da Milícia da Imaculada 
oferece uma maneira nova de viver e 
servir a Deus para a juventude. Por isso, 
o nome do retiro desse ano é: “Desafio 
por Cristo com a Imaculada”.

São Maximiliano Kolbe percebeu que 
não bastava apenas o esforço pessoal 
de oração e evangelização. Era preciso 
estar atento aos sinais dos tempos e se 
organizar para a evangelização. Ele 
sonhava que os membros da associação 
católica entrassem em todos os ambientes 
da vida como comunicação, educação, 
esporte, política, ciência, indústria, 
cultura e que pensassem estratégias em 
conjunto para atuar de modo eficaz. 

Ser jovem da Milícia da Imaculada 
é cooperar ativamente para o Reino de 
Deus. É assumir a missão evangelizadora 
da Igreja em seu próprio ambiente. 

Pe. José Alexandre Moschelli de Almeida, 
mipk - Pároco da Paróquia N. S. do Perpétuo 
Socorro, em São Bernardo do Campo.
Reconhecimento, aprovação de estatuto e 
confirmação de diretor geral dos MIPK
Atestado de Ordenação Presbiteral, bem como a 
Ata de Ordenação Presbiteral, dos então diáconos 
transitórios: Cláudio Santos, José de Sousa, 
Marcos Vinicius da Silva, Rudnei Sertorio e 
Vinícius  Afonso.
Padre Cláudio Pereira Santos - Administrador 
Paroquial - Paróquia N. S. do Rosário de Fátima 
do Bairro Ferrazópolis, em São Bernardo.
Padre José Aparecido de Sousa - Administrador 
Paroquial - Quase-Paróquia Imaculada 
Conceição Nossa Senhora Aparecida, no 
Jardim Selecta em São Bernardo do Campo.
Padre Marcos Vinicius Wanderlei da Silva 
- Vigário Paroquial - Catedral N. Senhora de 
Carmo, em Santo André.
Padre Rudnei Sertorio - Administrador 
Paroquial - Paróquia Santa Luzia, Virgem e 
Mártir, em São Bernardo do Campo.
Padre Vinícius Ferreira Afonso - 
Administrador Paroquial - Paróquia Jesus Bom 
Pastor, em Santo André.
Padre Cláudio Pereira Santos - Assessor para 
o Setor Inclusão.
Padre José Aparecido de Sousa - Assessor 
para o Setor Juventude.
Padre Marcos Vinicius Wanderlei da Silva - 
Assessor do Departamento de Comunicação. 
Padre Rudnei Sertorio - Assessor Diocesano 
da Pastoral da Criança.

Padre Vinícius Ferreira Afonso - Cerimoniário 
Episcopal e Mestre de Cerimônia do Sólio 
Episcopal.
Padre Hamilton Gomes do Nascimento (Vice-
Reitor da Casa de Formação Filosófica da 
Diocese de Santo André).
Padre Alex Sandro Camilo - Coordenador do 
Departamento Jurídico.
Padre Marcos Vinicius Wanderlei da Silva - 
Assessor do Departamento Jurídico.
Seminarista Clayton Ramos Costa - Será 
ordenado Diácono Transitório durante 
Celebração Eucarística, no dia 15 de setembro 
de 2018, 9h, na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, Centro de Santo André.
Seminarista Guilherme Franco Octaviano 
- Será ordenado Diácono Transitório durante 
Celebração Eucarística, no dia 15 de setembro 
de 2018, 9h, na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, Centro de Santo André.
Provisão do CAEP - Conselho de Assuntos 
Econômicos da: Paróquia Santa Luzia, Virgem 
e Mártir (Jardim Thelma em São Bernardo 
do Campo), Paróquia São João Batista (Vila 
São João em Mauá), Paróquia Nossa Senhora 
da Boa Viagem - Basílica Menor (Centro 
de São Bernardo do Campo), Paróquia São 
José (Centro de Ribeirão Pires) e Paróquia 
Imaculada Conceição (Centro de Diadema).
Pe. Eduardo Sá Teles, mipk - Vigário Paroquial 
da Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe, no 
Tatetos, em São Bernardo do Campo
Pe. Vinicius Ferreira Afonso - Diretor Espiritual do 
Apostolado da Oração na Diocese de Santo André

14/09 - Sexta - 19h30 - Exaltação da Santa 
Cruz - Paróquia Santa Cruz em S. André
16/09 - Domingo - 15h - Congresso das 
Novas Comunidades - Paróquia Nossa 
Senhora do Paraíso em Santo André
22/09 - Sábado - 8h - Encontro Diocesano 
do Terço dos Homens - Capela Nossa 

Senhora do Pilar em Ribeirão Pires
22/09 - Sábado - 09h - Encontro 
Regional dos Coroinhas de São Caetano
28/09 - Sexta - 20h - Palestra com as Equipe 
de Nossa Senhora - Auditório da Cúria
30/09 - Sábado - 15h - Passeata Defesa 
da Vida - Av. Paulista, em frente ao Masp

Ser Jovem da Milícia da Imaculada  é 
colocar a própria vida nas mãos de Maria 
para que Ela disponha de cada um a fim 
de realizar sua missão de Mãe, uma 
maternidade que envolve cada pessoa de 
maneira particular e a todos impulsiona 
para a missão.

O retiro ocorrerá nos dias 3 e 4 de 
novembro de 2018, na cidade de Suzano 
- SP. Nele, será lançado o desafio e o 
grande encontro da juventude com a 
espiritualidade da Milícia da Imaculada.

Retiro de Jovens

A coleção de livrinhos do Pequeno 
Mílite ganhou mais quatro títulos. Sobre 
os santos, foi lançado Amigos do Céu; 
sobre os diversos títulos com os quais 
invocamos Maria, os nomes de Nossa 
Senhora; e para auxiliar na catequese 
tanto nas paróquias como na família, 

foram publicados Os Sete Sacramentos 
e Os Dez Mandamentos. O valor dos 
livros é acessível, apenas R$ 10 pelo 
kit com os quatro livrinhos. Os pedidos 
podem ser feitos pelo telefone (11) 
4397-6500 ou pela loja virtual no site 
www.miliciadaimaculada.org.br

Livros para criança

A Milícia da Imaculada oferece 
a todos os fiéis um caminho 
de espiritualidade mariana. 

Mensalmente, Frei Sebastião Benito 
Quaglio, OFM Conv., celebra a Missa 
e apresenta o pensamento e itinerário 
espiritual de São Maximiliano Kolbe, o 
fundador da Milícia da Imaculada.

O próximo encontro de formação 
com Frei Sebastião será no dia 15 de 
setembro, sábado, a partir das 9h. Todos 
os interessados são bem-vindos.

Os encontros acontecem sempre 

Informações e inscrições acesse: www.jovensmi.com.br | https://www.facebook.com/JovensdaMI/ 
jovensmi@miliciadaimaculada.org.br | Telefone: (11) 4367-6500 | (11) 98904-3747  

Encontro de Formação

das 9h às 12h no Santuário Imaculada 
Conceição e São Maximiliano Maria 
Kolbe na Estrada Morro Grande, 870, 
Riacho Grande, São Bernardo do Campo 
- SP. Mais informações: (11) 4397-6500.


