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Bispo Dom Pedro Carlos 
Cipollini, ditas em 2018.
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O            anseio de chegar a uma 
sociedade justa e solidária, que 

responda aos desígnios de Deus, deve 
nos levar à superação do individualismo 
e à capacidade de captarmos o ponto de 
vista do outro, seus valores e intenções. 
Só assim poderemos superar a lei do 
mais forte, a corrupção e a incompetência 
na política. É na prática do diálogo que 
podemos evitar os conflitos, e todo tipo de 
opressão.
HORA DE SUPERAR A CRISE - Out/2018

Não percam tempo com futilidades. 
Concentrem-se no essencial... Quem 

reza se salva, quem não reza se condena 
porque a oração é o respiro da alma. Sem ela 
o padre morre asfixiado em meio ao trabalho 
infrutífero ou ao desânimo... Enfim, que todos 
vocês tenham a consciência de que o vosso 
ministério não vos pertence, mas pertence 
aquele que vos chamou.
HOMILIA ORDENAÇÃO DOS CINCO NOVOS 
PADRES - Ago/2018

A  Igreja assume a causa dos 
pobres e se faz companheira 

de caminho deles procurando advogar 
sua causa. 
PARA O DIA MUNDIAL DOS POBRES 
- Nov/2018

O   mistério que cerca o surgimento 
da vida não se reduz a uma 

realidade biológica. É um evento biológico, 
psíquico e espiritual. Acontecimento 
sagrado, toca o próprio poder criador de 
Deus. DGABC - Dez/2018

O     ser humano é capaz de expressar e 
compartilhar o verdadeiro, o bom e o belo, de 

se comunicar. Mas, se orgulhosamente seguir o seu 
egoísmo, o homem pode usar de modo distorcido a 
própria faculdade de comunicar. Sintoma típico de tal 
distorção da comunicação é a alteração da verdade, 
tanto no plano individual como no coletivo.
DGABC - Mai/2018

Acolher o povo oprimido inclusive pela 
carga insuportável de impostos e a 

vergonha da corrupção dos que deveriam 
trabalhar pelo bem comum. Acolher para 
dar esperança! Sair em missão anunciando 
que superamos o mal fazendo o bem, que o 
amor vencerá sempre, pois o Deus da vida 
tem a última palavra na história. Esta é a 
missão de nossa Igreja.
SOBRE O SÍNODO DIOCESANO - 
Abr/2018

Assim, a Diocese de Santo André dá 
mais um grande passo de maturidade. 

Com a realização do seu primeiro Sínodo 
Diocesano foram perto de trinta mil pessoas 
envolvidas nas inúmeras reuniões e encontros 
para analisar, estudar e refletir sobre a 
conjuntura na qual vivemos, sobre o trabalho 
da Igreja, e a atuação dos agentes de pastoral, 
inclusive os padres.
ENTREGA DA CONSTITUIÇÃO SINODAL - 
Abr/2018

É  preciso comungar dignamente, 
vivendo em comunhão entre nós, 

colocando-nos a serviço uns dos outros. Aqui 
está o sentido deste mistério. Comungar 
indignamente é receber a santa comunhão 
sem viver em comunhão, receber este pão 
que dá a vida sem entregar a vida a serviço 
dos irmãos.
HOMILIA CORPUS CHRISTI - Jun/2018

Na pedagogia da oração a pessoa de fé encontra 
em Maria um modelo exemplar. Ela nos ensina que 

a oração é encontro com Jesus, é acolhida de Jesus em 
nossa vida, é deixar que Ele nos leve ao Pai. 
TARDE DE ESPIRITUALIDADE PARA OS SEMINARISTAS 
- Mar/2018

Muita coisa bonita aconteceu em nosso 
meio, fruto do esforço de todos. Há 

bastante empenho para corresponder aos 
desafios deste tempo.
MISSA CRISMAL - Mar/2018

Prezados diocesanos, 

Com a graça de Deus 
terminamos o ano de 
2018 e iniciamos um 

novo ano. Olhando o passado nós 
agradecemos e colocamos o ano 
que passou na misericórdia de Deus.   
A gratidão é por conta de tudo que 
Ele nos permitiu viver e realizar. 
Foram momentos de graça, de 
comunhão e de beleza.

Graça porque Deus intercedeu 
para potencializar nosso trabalho 
em favor do Reino. Comunhão 
porque ficamos mais unidos ao 

participarmos da vida de nossa 
Igreja Diocesana. Beleza porque 
Deus se revela não só com sua 
sabedoria, mas também na face de 
seu Filho Jesus que contemplamos 
nos irmãos. 

A misericórdia é o que pedimos 
porque temos falhas no caminho. 
Agora, ao olharmos para o ano que 
se inicia vemos com Esperança; a 
Esperança que brota do Natal e se 
consolida no Mistério Pascal.  

A esperança não decepciona 
(Rm 5,5). Ela é ao mesmo tempo 
âncora e ponte segura, que 

nos ajuda na travessia da vida, 
deslumbrando com o olhar da fé e 
da caridade.  Que 2019 seja 
para todos um ano de esperança, 
de alegria e muita coragem para 
permanecer no amor de Cristo! 

Em nome de Jesus quero 
abençoar cada irmão e cada irmã 
no santo Batismo que nos faz 
membros do povo de Deus, ou seja, 
vocacionados a viver o Evangelho 
da acolhida e da missão!

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

O  exemplo de Nhá-Chica nos mostra 
que todos podemos fazer alguma coisa, 

mesmo a partir da sua pequenez e pobreza, 
para melhorar este mundo, no qual as sombras 
do mal  assustam, mas a luz da bondade ilumina 
e prevalece. Nhá Chica é uma mensagem clara 
de que o mal se vence com o bem.
VENÇA O MAL COM O BEM - Ago/2018

Todo o trabalho proposto pelo Sínodo 
Diocesano tem como objetivo tornar a Igreja 

um instrumento eficaz na implantação do Reino de 
Deus. Levar as pessoas ao contato com Deus no 
amor que gera a paz e a justiça, particularmente com 
os menos favorecidos. Este é o caminho da santidade 
vivida na comunidade eclesial.
JORNAL BOA NOTÍCIA - Jun/2018

O  caminho da santidade compõe-
se de oração e lutas constantes 

contra o mundanismo. Para vencer estas 
lutas, o santo deve se configurar a Jesus 
Cristo, modelo perfeito de santidade. 
DGABC - Jun/2018
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Diadema é o cenário da Caminhada
Quaresmal com a Juventude

JANEIRO

FEVEREIRO MARÇO

Seminaristas realizam 
Ação Missionária em Bom 

Jesus da Lapa

Os seminaristas das duas Casas de Formação 
da Diocese de Santo André e os cinco diáconos 
transitórios vivenciaram uma experiência 
missionária na Diocese de Bom Jesus da Lapa, 
na Bahia. Fizeram parte deste grupo também 
Dom Pedro Carlos Cipollini e três sacerdotes: 
Padre Cicero, Padre Rogério e Padre Guilherme.

Dom Pedro inicia Visitas 
Pastorais nas capelas

e comunidades

Depois de realizar em 2016, as Visitas Pastorais 
nas Paróquias, residências, hospitais, asilos, 
comércios, empresas e delegacias, o bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, deu início  
à nova fase de seu pastoreio, visitando as capelas 
e comunidades das paróquias da diocese.

400 músicos marcam presença no
1º Congresso Diocesano de Músicos

A Diocese de Santo André realizou seu primeiro Congresso Diocesano de Músicos Católicos no 
período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro no Colégio Sagrada Família em Santo André.  

Nove jovens ingressaram este ano no Propedêutico

Diocese celebra unidade entre prefeitos com
Missa pelo Poder Público

Como tradição na Diocese de 
Santo André, ao final da Missa de 
Quarta-Feira de Cinzas, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, o bispo 
diocesano apresentou os novos 
jovens que iniciaram a caminhada 
rumo ao presbitério. Em 2018, Dom 
Pedro fez a apresentação de nove 
propedeutas.

Pelo segundo ano 
consecutivo, os prefeitos 
das cidades que compõem 
a Diocese de Santo André 
participaram de uma 
Celebração Eucarística 
reunindo os Poderes 
Públicos do ABC. A 
iniciativa do bispo Dom 
Pedro Carlos Cipollini 
tem como objetivo rezar 
pedindo a proteção divina 
em prol da união, buscando 
em conjunto as soluções 
para os problemas que são de todos os municípios. A cerimônia aconteceu na noite do dia 20 na 
Paróquia Santíssima Virgem, em São Bernardo.

No dia 25 de março um sol escaldante iluminava todo o Grande ABC. Isso fez com que mais de 2.500 
jovens deixassem o lazer para celebrar mais uma vez, a tradicional Missa diocesana de Domingo de 
Ramos com o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini e sua juventude.

A Caminhada Quaresmal 
Diocesana teve início na 
Igreja Matriz Imaculada 
Conceição, em Diadema, 
onde foi celebrada a 
Santa Missa. Os Jovens 
caminharam pelas ruas 
da cidade cantando e 
rezando, até a chegada 
na Paróquia Senhor Bom 
Jesus de Piraporinha.

Diocese permanece 24 horas em oração para o Senhor
O mesmo ardor, o mesmo 
gesto de fé, o mesmo 
sentimento de louvor à 
Deus. Assim a Diocese de 
Santo André permaneceu 
nas 24 horas para o 
Senhor, entre os dias 9 e 
10. Um itinerário religioso 
foi mantido fielmente nas 
dez Regiões Pastorais. 
Assim os fiéis se uniram 
nas paróquias, oferecendo 
a oração para Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Domingo de Ramos leva mais de
2,5 mil jovens às ruas de Santo André

Em 2018 nossa Diocese viveu muitas coisas... O departamento de comunicação trabalhou incansavelmente para que todos os 
acontecimentos chegassem até você e sua comunidade, sempre da melhor forma. Em nosso site, foram publicadas mais de

600 notícias diocesanas. A seguir, acompanhe alguns dos principais acontecimentos do ano nas sete cidades do Grande ABC.

ABRIL
Em bela cerimônia, Constituição Sinodal com o

8º Plano de Pastoral é entregue aos CPP`s e CRP`s

Após aproximadamente um ano e meio de trabalho, foi entregue a mais de 1.800 lideranças dos 
CPP`s e CRP`s de nossa Diocese a Constituição Sinodal. Um grande espetáculo fez reviver os 
momentos da história diocesana, a emoção tomou conta de todos que ali estavam. Cada passo 
de nossa trajetória Diocesana foi representado de forma única, ajudando-nos a compreender que 
somos nós devemos assumir a continuidade desta caminhada de evengelização, acolhida e missão. 
Veja na página 4 e 5 um infográfico sobre o caminho percorrido até a chegada deste dia e os passos 
para o 8º Plano de Pastoral.
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O 8º Plano Diocesano de 
Pastoral quer ser uma 
resposta consciente e 

eficaz para atender às exigências 
da evangelização no mundo de 
hoje, com indicações programáticas 
concretas para nossa Igreja Particular 

de Santo André. Além disso, em 
espírito de comunhão e sinodalidade 
eclesial, todos os que participaram 
do planejamento, discernimentos 
e tomadas de decisões em nosso 
Sínodo Diocesano, devem empenhar-
se na execução de seus resultados, 

tendo um olhar sempre renovado, 
com atenção misericordiosa ao 
povo, à cidade e à Igreja. Sem o 
comprometimento e o protagonismo 
dos leigos e leigas, agentes da 
pastoral e da evangelização, em 
comunhão com todo clero e religiosos 

(as), não realizaremos nosso “Sonho 
missionário de chegar a todos”. Cabe 
a todos nós diocesanos, analisar em 
comunidade cada um dos itinerários,            
e a partir deles, de acordo com as 
diversas realidades, organizar nossa 
ação pastoral.

MATÉRIA ESPECIAL - INFOGRÁFICO  

O Itinerário 1, com o ob-
jetivo de fortalecer a co-
munhão e o sentimento 
de pertença, propõe um 
novo olhar sobre as ati-
vidades que já são reali-
zadas, de forma que pos-
sam promover a convi-
vência comunitária, a in-
teração entre os agentes 
de pastoral e uma vida 
comunitária orante.

O Itinerário 2 quer 
proporcionar um 
caminho de vivên-
cia com Jesus, por 
meio da formação 
sobre querigma, ini-
ciação à vida cristã 
e a cultura e espiri-
tualidade do acolhi-
mento.

O Itinerário 3 quer fortalecer 
as estruturas de acolhimen-
to e para isso propõe: cria-
ção de canal de escuta; ade-
quação dos horários; acom-
panhamento das pastorais; 
criação de uma rede de pes-
soas que se responsabilizem 
umas pelas outras; acolhi-
mento dos que chegam; for-
mação dos atendentes paro-
quiais e preocupação com 
questões de segurança.

Fortalecer os canais de co-
municação para melhor 
evangelizar é o objetivo do 
Itinerário 4. O caminho pro-
posto para chegarmos a 
esse objetivo, passa pela 
criação e fortalecimento da 
Pastoral da Comunicação 
(PASCOM) e viabilização 
de uma rede comunicativa.

O Itinerário 5 tem como 
objetivo desenvolver a 
consciência missionária 
em todas as pastorais, 
movimentos e associa-
ções. O fortalecimento 
dos conselhos missio-
nários, a formação e a 
integração de todos os 
agentes de pastorais, 
são atividades previstas 
para esse fim. 

O Itinerário 6 traz a questão 
da setorização. A divisão da 
paróquia em setores missio-
nários e o cadastro dos pa-
roquianos, são atividades 
que nos permitirão identifi-
car as potencialidades e fra-
gilidades da área paroquial, 
constituindo comunidades 
capazes de responder mais 
rápida e concretamente às 
necessidades de cada setor.

O Itinerário 7 traz como 
principais atividades as 
visitas missionárias de 
forma integrada com to-
dos os visitadores da pa-
róquia, para levar o Evan-
gelho de Jesus Cristo a 
todos (residências, con-
domínios, hospitais, asi-
los, presídios, clínicas e 
demais necessitados.

Suscitar ações de solidarieda-
de é o objetivo do Itinerário 8, 
que propõe a criação de um 
cadastro de assistência so-
cial diocesano; ações com fo-
co no auxílio e partilha; fortale-
cimento das pastorais sociais; 
visitas e plantões em velórios; 
elaboração de material gráfico 
e criação do Vicariato Episco-
pal para Caridade Social.
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MAIO
15 de maio de 2018
falece padre Mahon

"Padre Mahon foi entre nós um lutador pela causa do 
Reino de Deus... Ao mesmo tempo em que tinha uma 
coragem a toda prova, uma perseverança imbatível 
nas lutas sociais, tinha uma fé profunda em Deus e 
nas pessoas e ainda um coração de criança que sabia 
com muito bom humor alegrar-se com as pequenas 
coisas! Que seu exemplo seja imitado e sua memória 
abençoada". (Dom Pedro Carlos Cipollini)

Diocese de Santo André 
promove formação

sobre o Dízimo

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, promoveu uma 
reflexão sobre a dimensão espiritual do dízimo 
na vida do cristão, destacou desafios e formas 
de como o tema deve ser tratado pela Diocese.

Nasce mais uma
quase-paróquia, agora 

em Ribeirão Pires

Dom Pedro Cipollini presidiu na manhã de 13 
de maio, a celebração solene de Criação da 
Quase-Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
localizada na Praça Nossa Senhora de Fátima, 
em Ribeirão Pires.

Ano do Laicato é
tema da Formação

Permanente do Clero

Estudar o Ano do Laicato foi uma escolha 
unânime entre os sacerdotes. A Diocese de 
Santo André valorizou intensamente o tema 
do ano proposto pela CNBB, que vinha sendo 
trabalhado desde o Sínodo Diocesano, onde o 
leigo e a leiga são convidados a contribuir com 
a vida da paróquia e da Diocese.

Candidatos ao Diaconado 
Permanente visitam 
regiões da Diocese

Os vinte e cinco candidatos ao diaconado 
permanente da diocese realizaram visitas às 
paróquias durante o ano. Essa é uma iniciativa 
da Escola Diaconal São Paulo Apóstolo que visa 
apresentar as diversas realidades pastorais da 
diocese aos futuros diáconos da igreja.

JUNHO

JULHO

Santo André Apóstolo: 
Nome dado ao prédio 

sede da Cúria Diocesana

Como homenagem ao padroeiro de nossa diocese, 
o prédio-sede da Cúria Diocesana, desde o dia 08 
de junho, passou a ser conhecido como Santo 
André Apóstolo. A sugestão para essa homenagem 
partiu de nosso bispo Dom Pedro Carlos Cipollini e  
foi aprovada pelo clero.

Documentário sobre
Dom Paulo Evaristo Arns 

é apresentado na
Diocese de Santo André

A vida de empenho 
e luta pelos pobres, 
de Dom Paulo, foi 
transformada em 
documentário, intitula-
do de: “Coragem! 
As muitas vidas do 
Cardeal Dom Paulo 
Evaristo Arns”, que 
apresenta momentos 
históricos vividos por 
ele. Em nossa Diocese, 
o documentário foi 
exibido com o objetivo de incentivo cultural, 
uma forma de lembrar da vida dedicada do 
Cardeal que fez tanto por nosso país.

Nasce a nova Paróquia 
Santa Luzia, Virgem

e Mártir

Colocando em prática o 8º Plano Diocesano 
de Pastoral e seguindo os passos dados nos 
Sínodo, a Paróquia Santa Luzia Virgem e Mártir 
nasceu com uma celebração emocionante em 
São Bernardo.

Caminhada da Paz 
celebra os 20 anos do 
martírio de Padre Leo

Para recordar o martírio de Padre Leo Commissari 
ocorrido em 1998, aconteceu a 20ª Caminhada 
da Paz. Um momento de forte emoção 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.

Assembleia Diocesana 
da Juventude escolhe 

coordenadores

Em Julho, as lideranças de diversos segmentos 
que formam o Setor Juventude da Diocese 
de Santo André, se reuniram para elegerem 
os novos coordenadores, das 10 Regiões 
Pastorais, que irão ajudar este organismo a 
conduzir a juventude da Igreja nas sete cidades 
do ABC. 

Missão e Acolhimento
são marcas registradas

da Formação aos 
Atendentes Paroquiais

Nas Formações regionais, os funcionários 
de cada um dos departamentos existentes no 
prédio da Cúria explicaram as suas funções 
e como se desenvolvem os trabalhos dos 
departamentos. Escutaram também o que os 
atendentes tinham a dizer. Esta ação que terá 
continuidade em 2019, teve como objetivo tornar 
realidade tanto a missão como o acolhimento. 

Diocese vivencia 
a Semana Bíblico-

Catequética

As dez Regiões Pastorais da Diocese de Santo 
André vivenciaram de forma simultânea a 
Semana Bíblico-Catequética, que foi destinada 
aos catequistas de todas as paróquias.
À luz da Constituição Sinodal os participantes 
refletiram o Documento 107, “Iniciação à 
Vida Cristã: Itinerário para formar discípulos 
missionários”, aprovado na 55ª Assembleia 
Geral dos Bispos.

Setor Música realiza a 
1º Assembleia e elege 

representantes das regiões

Em um trabalho bem organizado e de paciência, 
o Setor Música da Diocese de Santo André atua 
para se estruturar e se fazer presente em todas 
as paróquias do Grande ABC. No encontro, 
cada região escolheu seu representante no 
Setor Música, que terá a responsabilidade de 
estreitar a ligação dos músicos das paróquias 
com a coordenação do Setor. 

Colaboração: Pe. Joel Nery e Mércia 
Aparecida Ferreira.
Projeto Gráfico e  Editoração Eletrônica:
Departamento de Comunicação da
Diocese de Santo André
Tiragem: 50.000 exemplares

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

Tríduo de Formação Regional contempla todas as Regiões

Entre as diversas manifestações diocesanas para valorização do Ano do Laicato e o 8° Plano 
Diocesano de Pastoral, esteve a realização do Tríduo de Formação Regional, que aconteceu em 
todas regiões da Diocese durante este ano.

Bispo Diocesano: Dom Pedro Carlos Cipollini
Jornalista Responsável:  Humberto Domingos 
Pastore - MTB: 13.382   
Conselho Editorial:  Dom Pedro Carlos Cipollini, 
Pe. Tiago Silva, Pe. Marcos Vinicius, Humberto 
Pastore, Maria Tereza Souza e Fernanda Marqui.
Revisão: Camila Vitor
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AGOSTO
Diocese de Santo André 

acolhe cinco novos 
presbíteros

Em 4 de agosto toda a Diocese de Santo André 
se alegrou com Ordenação Presbiteral dos cinco 
novos sacerdotes da Diocese de Santo André: 
Padre Vinícius Afonso, Padre Rudnei, Padre 
Marcos Vinícius, Padre José Aparecido e Padre 
Cláudio. 

SETEMBRO
Vocês são uma bênção de Deus, diz Dom Pedro

a mais de 2 mil jovens presentes no 2º Festival Vocacional
Não havia ninguém que apontasse 
qualquer problema no Festival 
Vocacional. Pelo contrário, no 
ano de 2018, o evento ficou ainda 
melhor. Contou com grandes 
nomes da música católica, feiras, 
brincadeiras e gincana. 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.

Dom Jorge Marcos de Oliveira
é o nome do Auditório da Cúria
Para homenagear o primeiro bispo da Diocese de Santo 
André, o auditório do prédio-sede da Cúria Diocesana 
agora é conhecido como “Dom Jorge Marcos de Oliveira”. 
A iniciativa partiu do COBECISA e foi aprovado pelo Clero.

Feira Bíblica 
Catequética anima as 
dez Regiões Pastorais
Nas dez regiões da Diocese de Santo 
André, no sábado dia 29, aconteceu 
a Feira Bíblica Catequética, sinal de 
unidade e pertença diocesana.

OUTUBRO DEZEMBRO
Um busto homenageia o 

saudoso Cônego Belisário

Na tarde do dia 8, aconteceu a inauguração do 
busto do Cônego Belisário, no Boulevard de 
Mauá, em homenagem ao líder religioso, pela 
memória de seus trabalhos sociais com as 
comunidades da cidade.

Coral Diocesano encanta 
fiéis com a Missa
Brevis de Mozart

Um momento especial e emocionante para 
o público na Diocese de Santo André. A 
Catedral Nossa Senhora do Carmo recebeu a 
apresentação dos Corais Diocesano de Santo 
André e Santa Bernadette, que executaram 
a obra do compositor austríaco Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791), 'Missa Brevis' 
em Ré Menor K.65, sob regência do maestro 
Diego Muniz.

Catedral celebra Jubileu de 
Diamante da Dedicação

COMIDI promove 
Assembleia Diocesana

A assembleia aconteceu no auditório da Cúria 
Diocesana, onde foram eleitos 20 conselheiros 
para a Comissão Missionária Diocesana (COMIDI).

Nasceu a quase-paróquia 
Imaculada Conceição 

Aparecida

Para se fazer presente a todos os fiéis católicos 
e para pôr em prática o que pede o 8° Plano 
de Pastoral, no dia  12 de outubro, no Parque 
Selecta - SBC, nasceu mais uma Quase Paróquia.

Mais de 100 agentes 
participam da Formação 

“PASCOM: Como Iniciar?”

De acordo com o Itinerário 4, do 8º Plano 
de Pastoral, foram discutidas propostas de 
implantação da Pastoral da Comunicação nas 
paróquias e comunidades.

Semana Diocesana de Liturgia 
estuda seu Diretório

Reunindo os agentes das Regiões Pastorais, a 
semana de Liturgia trabalhou o estudo do Diretório 
de Liturgia. 

 Após a novena vivenciada pelas 10 Regiões 
Pastorais, no dia 22, o bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, presidiu a celebração 
solene da Festa da Dedicação da Catedral. Em 
sua fala, disse: ''Recordamos o momento em 
que há sessenta anos a Casa Mãe da Diocese de 
Santo André foi dedicada a Deus.'' Com grande 
solenidade, as imagens de nossa Senhora do 
Carmo e do Menino Jesus foram coroadas.

Pastoral da Acolhida promove Assembleia 
A pastoral da Acolhida 
ganhou novo vigor a 
partir da assembleia 
diocesana realizada 
no dia 27, que elegeu 
coordenadores para 
as 10 regiões pas-
torais. “Cultura e 
Espiritualidade do 
Acolhimento”  é o 
desafio que eles terão 
pela frente.

NOVEMBRO
Pç. do Carmo é tomada 

pelos prediletos de Deus: 
os pobres

Para deixar a Igreja de Cristo mais perto de quem 
Deus mais ama, Papa Francisco instituiu o Dia 
Mundial dos Pobres, e a Diocese de Santo André 
organizou novamente um evento aproximando-
se deles. 

Durante a Celebração da Festa 
de Santo André, realizada no 
dia 30 de novembro, o bispo 
diocesano destacou modelo de 
vida e fé do apóstolo para os 
fiéis; também aconteceu o ato 
de inauguração da Capela do 
Santíssimo da Matriz andreense.

No dia 25 de novembro, Solenidade de Cristo Rei 
do Universo,  foram conferidos os Ministérios 
Extraordinários a 474  leigos e leigas para o 
serviço em nossa diocese.

Diocese conferiu Ministérios 
Extraordinários à 474 pessoas

Dom Pedro celebra 
Padroeiro de nossa Diocese 

Diocese acolheu Encontro Estadual da Past. da Sobriedade
Com 178 participantes de 24 
dioceses aconteceu no período 
de 24, 25 e 26 de agosto o 14º 
Encontro Estadual da Pastoral da 
Sobriedade. Este ano, para alegria 
da Diocese de Santo André, fomos 
anfitriões. O encontro teve como 
tema a citação de Lucas: “Há 
esperança no caminho”. 
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