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Iniciativa pioneira da Diocese de Santo 
André reuniu os prefeitos do Grande ABC 
que rezaram e pediram a proteção divina 
para suas administrações. 
A reportagem está na página 5.

Peregrinação Diocesana vai 
acontecer em Ribeirão Pires

O Ano Mariano terá como gesto concreto 
a Peregrinação Diocesana à Igreja Nossa 
Senhora do Pilar, no dia 29 de abril onde 
será celebrada a missa campal. 
Veja na página 3.

A noite em que os prefeitos
 do Grande ABC rezaram juntos

O cristão vivencia na Quaresma a oração, o jejum e a caridade que são três formas de penitência que nos ajudam no combate das 
doenças espirituais. O jejum nos auxilia contra a gula, a oração nos fortalece contra o orgulho e a caridade nos permite dizer não 
para a avareza. Veja mais na página 3.

O real sentido 
das Penitências 
Quaresmais
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+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

A Paz esteja convosco
Nosso Sínodo Diocesano se apresenta como um compromisso de todos, 
em trabalhar para que se realize o sonho missionário de chegar a todos

Papa Francisco explicou como 
os maus pensamentos levam 
a atos malignos. “Jesus nos 

ensina como fazer a vontade de Deus 
plenamente e usa a palavra como uma 
‘Justiça maior’ do que a dos escribas 
e fariseus. Uma justiça, animada pelo 
amor, pela caridade, pela misericórdia, 
capaz de realizar a substância dos 
mandamentos evitando o risco de 
formalismo”, explicou.

E continuou: “Jesus nos convida 
a não estabelecer uma lista gradual 
de infrações, mas considerá-los 
prejudiciais, porque ele se move a 
intenção de fazer mal aos outros”. Sobre 
a lei do casamento, o Papa explicou a 
ligação entre pensamento ruim e mau 

ato: “O adultério era considerado uma 
violação do direito de propriedade 
do homem sobre a mulher. Jesus, no 
entanto, vai para a raiz do mal, ao dizer 
que chegamos ao adultério através de 
intenções de propriedade no que diz 
respeito a uma mulher que não seja 
sua esposa. Adultério, tais como roubo, 
corrupção e todos os outros pecados, são 
primeiramente concebidos em nossos 
corações e depois implementadas no 
comportamento concreto.

Sobre o juramento, acrescentou: 
“Jesus então diz aos seus discípulos 
para não jurar, porque o juramento é um 
sinal de insegurança e duplicidade com 
que você toca as relações humanas. Ele 
explora a autoridade de Deus para dar 

segurança aos nossos assuntos humanos. 
Pelo contrário, somos chamados a 
construir entre nós, nas nossas famílias 
e nas nossas comunidades, um clima de 
clareza e de confiança mútua, de modo 
que pode ser considerado honesto, sem 
recorrer a intervenções mais elevados 
para ser acreditado. 
Desconfiança e suspeita 
mútua ameaçam a 
serenidade!”.

A presidência da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e os 12 bispos que 

presidem as Comissões Episcopais 
Pastorais da entidade, entre os quais 
Dom Pedro Carlos Cipollini, se reuniram 
para a primeira reunião do Conselho 
Episcopal Pastoral (Consep) em 2017. O 
encontro, na sede da CNBB, em Brasília 
(DF), durou três dias e foi iniciado com 
a celebração da palavra cuja temática 
foi o Ano Jubilar Mariano, “Maria, a 
verdadeira Mãe da Igreja, corpo místico 
do Cristo ressuscitado, vivo e presente 
até os confins do mundo e até o fim dos 
tempos”.

O arcebispo de Brasília e presidente 
da CNBB, cardeal Sergio da Rocha 
destacou que “o Ano Mariano é uma 
ocasião especial para recordar, celebrar 
os 300 anos do encontro da imagem 
de Aparecida. Tempo também para se 
conhecer melhor, redescobrir o retrato de 
Maria no Evangelho, mas acima de tudo, 
é um tempo para imitar Maria, seguir o 
seu exemplo”.

O cardeal rezou ainda pedindo a graça 
de imitar Maria ouvindo a palavra de 
Deus e colocando em prática aquilo 
que diz o Evangelho de Lucas 8,19-21, 
quando Jesus fala que mãe e seus irmãos 
são aqueles que ouvem a Palavra de Deus 
e a põem em prática. “Deus nos ajude a 
imitar Maria como ouvintes e praticantes 
da palavra”, ressaltou.

O Consep é composto pelos 12 
bispos que presidem as Comissões 
Episcopais Pastorais da CNBB, além 
dos três componentes da Presidência. 
Acompanham os bispos, nessas reuniões, 
os representantes de organismos 
importantes da Igreja e o grupo de 
assessores que trabalham em cada uma 
das comissões.

Consep tem primeiro 
encontro do ano
“Deus nos ajude a imitar
Maria como ouvintes e 

praticantes da Palavra”

Inicio esta mensagem desejando 
a paz de Cristo que é o nosso 
maior bem. Ao nascer Jesus em 

Belém os anjos anunciam a paz. Cristo 
ressuscitado deseja a sua paz. Esta paz 
Jesus a deixou antes de sua partida, 
dizendo: “Deixo-vos a paz, a minha paz 
vos dou” (Jo 14,27). A paz é possível, 
nada há acima da paz de Cristo e assim, 
o Reino de Deus pode estar em nossos 
corações

Mas onde adquirir a paz? No cultivo 
de nossa fé adquirimos a paz, pois ela é 
o fruto maior de uma vida de fé que age 
pela caridade. A paz nós a adquirimos 
pelas tribulações e provas que Deus 
nos envia, pela oração e meditações 
constantes. Que todos possamos ter um 
ano de paz.

Desejo no início deste período 
quaresmal convidar a todos para 
continuarmos nossa caminhada de 
comunidade, de Igreja. Nossa Diocese 
vem crescendo na comunhão e 
participação. Nosso Sínodo Diocesano 
se apresenta como um compromisso de 
todos, em trabalhar para que se realize 
o sonho missionário de chegar a todos. 
Estamos trabalhando nesta fase com o 
Guia de Leitura 1 nas comunidades. Só 
com Evangelho de Cristo encarnado 
podemos anunciar e viver em uma 
sociedade violenta, mas sedenta de paz.

Nossos padres, diáconos e leigos 

já se reuniram, tanto no Conselho de 
Presbíteros, a Coordenação de Pastoral 
bem como na Reunião Geral do Clero. 
Também se reuniu neste tempo o 
Conselho de Formadores (reitores dos 
seminários). Os seminaristas fizeram o 
retiro para iniciar bem este novo ano. 
No encontro com o bispo ficou evidente 
o desejo dos seminaristas de servir à 
Igreja, preparando-se com esforço a 
fim de servir bem e por amor.

A retomada da formação para os 
leigos através da Escola de Formação 
de Agentes de Pastoral foi um grande 
passo. Dá prosseguimento ao trabalho 
que era realizado pelo Instituto de 
Teologia até anos atrás. Tudo tão bem 
preparado e articulado pela equipe 
encarregada de levar avante esta 
iniciativa.

A missa que foi realizada na Catedral 
Diocesana dia 8 de fevereiro foi um 
marco importante. Reuniu os prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, secretários 
e demais autoridades escolhidas 
para governar nossas sete cidades do 
Grande ABC somaram-se a elas outras 
autoridades civis, militares e judiciárias. 
A correspondência ao convite da Igreja 
para rezarmos juntos foi acolhida e 
vivenciada com muita fé e união. Deus 
seja louvado.

O encontro na Catedral por ocasião 
do dia mundial dos Consagrados foi 

memorável, com grande participação 
dos religiosos religiosas e consagrados 
em geral que participam da vida de 
nossa Igreja Diocesana de Santo 
André. Uma luz que ilumina o caminho 
espiritual de nossa Igreja. Somos muito 
gratos ao trabalho que desenvolveram 
e ao testemunho que dão nas nossas 
comunidades.

O Reino de Deus não deixa de 
fermentar a massa da humanidade, 
acolhamos este fermento e cresçamos 
na fé, no servir, no amar. Comungando 
do Projeto de Jesus, de sua comunidade-
Igreja, vamos em frente! De esperança 
em esperança! Como diria o profeta do 
nosso tempo Dom Paulo Evaristo Ars. 
Boa missão a todos!

Somos chamados por Deus à construir a confiança mútua
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A Quaresma e o real 
sentido das penitências

É preciso converter, encontrar o caminho 
     que Deus nos indica, ou seja, a volta para o Senhor

O tempo da Quaresma é o 
período litúrgico em que 
a Igreja se prepara para 

vivenciar a Páscoa. Nesta época a 
Igreja nos convida a viver os exercícios 
quaresmais, que são:  a oração, o jejum 
e a caridade. Essas três formas de 
penitência são meios a nosso dispor 
para nos ajudar no combate das 
doenças espirituais, sendo que o jejum 
auxilia no combate à gula, a oração no 
combate ao orgulho e à soberba, e a 
caridade no combate à avareza.

Estudando o termo da palavra 
“penitência”, encontramos a tradução 
para o latim de “paenitentia”, que 
transferido para o grego chega ao termo 
“metanóia”, que por sua vez, para nós é 
compreendido por “conversão”. Aliás, 
na Quaresma ouvimos muito a palavra 
conversão. É preciso converter, encontrar 
o caminho que Deus nos indica, ou seja, 
a volta para o Senhor.

Tenhamos em mente também, que 
a penitência não é um castigo, e sim, 
uma forma de buscar a santidade e a 

purificação. Ela não deve ser feita por 
obrigação, mas sim com demonstração 
de vontade e alegria. Sem este propósito, 
as práticas penitenciais não teriam um 
sentido realmente cristão.

O espírito profundo de quem se entrega 
à penitência cristã deve ser de humilde 
reconhecimento dos pecados e vícios. 
A penitência, além do sentido amplo da 
conversão, reveste-se de um segundo 
aspecto que é o da renúncia. Visa 
renunciar alguma coisa por amor à Deus.

Infelizmente, o mundo secular tem 
nos levado a uma preguiça espiritual, 
que nos tira a coragem de enfrentar 
de forma concreta o pecado que nos 
acostumamos a praticar. Utilizamos de 
palavras bonitas, mas nada de atitude 
prática. Tenhamos em mente, sempre, 
que o cristianismo não é uma questão de 
palavras doces, mas sim de uma adesão 
efetiva e total à Cristo.

Existem diversas maneiras de 
realizarmos a penitência, porém este 
sacrifício só será válido se oferecido 
de coração a Deus. Quando nos 
penitenciamos, aprendemos além de 
controlar nossa fome e sede, a controlar as 
nossas vontades e nossos instintos, como 
se fosse um treinamento para deixarmos 
de lado os desejos e seguirmos fielmente 
as vontades de Deus.

Também conhecido pelo termo esmola, 
a caridade, no seu sentido mais estrito, 
está ligada à oração e à penitência. 
Reconhecemos pela oração que 
dependemos de Deus, enquanto damos ao 
necessitado o fruto desta nossa renúncia. 
A verdadeira esmola cristã, imitando 
Jesus, não pode consistir simplesmente 
em dar coisas, mas em dar-se a si mesmo 
aos outros, vendo no próximo necessitado 

a mesma pessoa de Cristo.
A Quaresma é praticada pelos cristãos 

desde o século IV. Ela designa o período 
de quarenta dias que antecedem a 
principal celebração do cristianismo: a 
Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. 
Começa na Quarta-feira de Cinzas e 
termina no Domingo de Ramos, uma 
semana antes do Domingo de Páscoa. 
Ela nos recorda os 40 dias passados por 
Jesus no deserto e os sofrimentos que 
ele suportou na cruz.

Durante a Quaresma a Igreja veste 
seus ministros com vestimentas de 
cor roxa, que simboliza tristeza e 
dor. A quarta-feira de cinzas é um dia 
usado para lembrar o fim da própria 
mortalidade. É costume nas missas 
deste dia, os fiéis serem marcados 
na testa com cinzas. Essa marca 
normalmente permanece na testa até o 
pôr do sol. Esse simbolismo faz parte 
da tradição demonstrada na Bíblia, 
onde vários personagens jogavam 
cinzas nas suas cabeças como prova 
de arrependimento.

Na Bíblia, o número quarenta é 
bastante freqüente. Representa os 40 
dias de dilúvio, 40 dias de Moisés 
no Monte Sinai, 40 dias de Jesus 
no deserto antes de começar o seu 
ministério, 40 anos de peregrinação 
do povo de Israel, no deserto, entre 
outros momentos. Cerca de 200 
anos após o nascimento de Cristo, os 
cristãos começaram a preparar a festa 
da Páscoa com três dias de oração, 
meditação e jejum. Por volta do ano 
350 a Igreja aumentou o tempo de 
preparação para 40 dias e foi assim 
que surgiu a Quaresma.

Nos dias 24 e 25 de março, 
dentro do período da 
Quaresma, a Igreja realiza 

novamente a iniciativa “24 horas para 
o Senhor”. Em todo o mundo, igrejas 
abrirão as suas portas pelo período 
de um dia para que os fiéis possam 
procurar o sacramento da reconciliação.

A atividade é motivada pelo próprio 

Papa Francisco. No Vaticano, o Papa 
irá presidir celebração penitencial na 
Basílica de São Pedro, às 17h (hora 
local), na sexta-feira 24 de março. Em 
nossa Diocese, as Regiões Pastorais 
definiram a forma de vivenciar este rico 
momento de fé. Veja em sua paróquia 
como será esta programação, em breve 
no site (www.diocesesa.org.br).

A forte espiritualidade das
24 Horas para o SenhorComo gesto concreto do Ano 

Mariano, celebrado por todas as 
dioceses do Brasil, a Diocese de 

Santo André vai realizar a Peregrinação 
Diocesana à Igreja Nossa Senhora 
do Pilar, no dia 29 de abril, quando 
seguiremos às 9h30, rumo à Capela desta 
padroeira, em Ribeirão Pires, local onde às 
10h30 será celebrada uma missa campal. 
Acompanhem mais notícias, assim como 
a programação completa em breve nos 
meios de divulgação diocesana, como 
site, facebook e jornal A Boa Notícia. 

Venha participar da Peregrinação Diocesana
Igreja Nossa Senhora do Pilar, dia 29 de abril as 9h30

Paróquia N. Senhora dos Navegantes - Chegada: 14/fev - Saída: 19/fev
Paróquia Imaculada Conceição - Chegada: 01/mar - Saída: 06/mar
Paróquia Maria Mãe dos Pobres - Chegada: 06/mar - Saída: 11/mar
Paróquia Santo Arnaldo Janssen - Chegada: 11/mar - Saída: 16/mar
Paróquia São Pedro Apóstolo - Chegada: 16/mar - Saída: 21/mar
Paróquia Santa Rita de Cássia - Chegada: 21/mar - Saída: 26/mar
Paróquia Menino Jesus - Chegada: 26/mar - Saída: 31/mar
Paróquia Senhor Bom Jesus de Piraporinha - Chegada: 31/mar - Saída: 05/abr

CRONOGRAMA  DA IMAGEM  PEREGRINA
Região Pastoral Diadema



Conforme foi comunicado 
pela Nunciatura Apostólica 
no Brasil, o Papa Francisco 

nomeou no dia 4 de fevereiro, o bispo 
emérito Dom Nelson Westrupp, scj, 
como Administrador Apostólico da 
“Sede Vacante” da Diocese de Lages, 
no Estado de Santa Catarina. O bispo 
emérito da Diocese de Santo André 
assumiu na manhã da segunda-feira, dia 
13 de fevereiro.

O ato de posse teve início com a Reunião 
de Dom Nelson na sede da Diocese, com 
o clero, diáconos transitórios e diáconos 
permanentes. Em seguida foi celebrada 
a Santa Missa de Apresentação do agora 
Administrador Paroquial que assumiu o 

posto que era de Dom Irineu Andreassa, 
que após seis anos se transferiu para a 
Diocese de Ituitaba, em Minas Gerais.

A Casa Episcopal, onde Dom Nelson 
passa a residir temporariamente, possui 
uma singela capela. A Catedral, Casa 
Mãe da Diocese tem o nome de Nossa 
Senhora das Dores, e a cidade possui um 
Convento. A acolhida dos sacerdotes para 
com Dom Nelson foi bastante respeitosa 
e calorosa. As imagens da reportagem 
são da agente da Pascom Diocesana de 
Santo André, Elaine Venciguerra.

A Diocese de Santo André emitiu nota 
em que Dom Pedro Carlos Cipollini 
expressa a Dom Nelson um Ministério 
Apostólico profícuo em sua nova missão.
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Assembleia Sinodal está ativa nas paróquias
No mês de fevereiro, todos os 

membros sinodais receberam 
a primeira Carta de Orientação 

Sinodal, explicando os primeiros 
passos já dados a partir da convocação 
do encontro de 13 de novembro e da 
Abertura e 1ª Sessão realizada em 3 de 
dezembro do ano passado, no Externato 
Santo Antônio, em São Caetano. Com a 
presença de um representante de cada 
Paróquia de nossa diocese, seus párocos/
administradores paroquiais, demais 
membros do clero, representantes dos 
religiosos(as), seminaristas e alguns 
outros membros sinodais convocados. 

Nesta Sessão Sinodal, foi apresentada 
uma pesquisa encomendada ao Instituto de 
Pesquisa de São Caetano do Sul (INPES) 
sobre a realidade religiosa do Grande ABC.

É importante frisar que o lema 
da Assembleia Sinodal é “O sonho 
missionário de chegar a todos” (EG 31), 
uma frase do próprio Papa Francisco.

Sobre a fase atual dos trabalhos 
alertamos para o Guia de Leitura 1, que 
define o que fazer? São as reuniões na 
Paróquia (com as equipes do CPP e do 

CAEP) para rezar, estudar e preencher a 
Planilha 1 e 2. 

Em vista da Assembleia Sinodal, 
que será em 15 de novembro próximo, 
para o primeiro trimestre do ano, faz-
se necessário a participação de cada 
paróquia da diocese para se reunir com seu 
respectivo Conselho Ampliado de Pastoral 
Paroquial e o Conselho de Assuntos 
Econômicos; para que, num trabalho 
em conjunto, seguindo as instruções 
constantes na página 4 do “Guia de Leitura 
1” (material já encaminhado às paróquias) 
possam rezar, estudar os temas sinodais e 
encaminhar o preenchimento das planilhas 
1 e 2 que seguiram anexas em formatação 
pronta para o preenchimento.

Cabe ao pároco/administrador paroquial, 
juntamente com o membro sinodal da 
paróquia, definir as datas para esses dois 
primeiros encontros em suas paróquias, 
bem como a formação e orientação de seus 
membros dos CPPs e CAEPs, lembrando 
que deverão ocorrer até abril de 2017.

O primeiro encontro, com a participação 
do pároco/administrador paroquial, 
do membro sinodal da paróquia, dos 

Papa nomeia Dom Nelson para ser
Administrador Apostólico em Lages

A Diocese de Santo André 
celebrou o Dia da Vida Religiosa 
Consagrada com a Missa em 

Ação de Graças, presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro, na noite de 2 de 
fevereiro, na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo em Santo André. 

A celebração teve início com a 
cerimônia de acender as velas. O 
evento religioso aconteceu 40 dias 
após o nascimento de Jesus Cristo, dia 
em que o menino Jesus foi apresentado 
no Templo, e onde o ancião reconhece 
o Senhor, na figura daquela criança.

Dom Pedro falando aos religiosos 
consagrados citou que “Vivemos 
buscando ser luz entre a humanidade. 
Escolhemos viver mais próximos de 
Jesus e os interesses de Deus passam a 
ser nossos também”.

O bispo contou a história do Encontro 
das três mesas. Ele disse que “Mesa 
da Comunidade Religiosa é onde os 
religiosos compartilham o café, o almoço 
e a janta. É preciso que se mantenha 
este espaço de união e de amizade. Para 
viver o momento sagrado de comunhão 
durante a alimentação, principalmente 
num mundo marcado pela pressa”.

Ele falou da segunda mesa. “A Mesa 
da Eucaristia é o ponto de convergência. 
Ela consolida nossa escolhida de vida. 
Vem nos mostrar como é belo um 
mundo regido pelas leis de Deus, uma 

Dia da Vida Religiosa Consagrada reúne 
todas as ordens religiosas da diocese

condição que sempre procuramos viver, 
apesar de nossa condição humana”.

Por fim definiu a terceira mesa. “A 
Mesa global nos projeta e nos indica 
a viver para a missão. Apresenta-nos 
o alerta para o fato de que existirem 
milhões de pessoas que aguardam nossa 
transmissão da Mensagem de Deus”.
Frei Gilson também se pronunciou, 
preferindo recordar que o momento de 
forte crise pelo qual passa nosso país, 
nos traz à mente que é na escuridão 
mais forte da noite, que se anuncia 
que o dia está raiando. “Acreditemos. 
Tenhamos esperança”, concluiu.

Ao final foram apresentados os 
novos integrantes da Coordenação 
do Núcleo Diocesano da CRB. Padre 
Ryan Mathew Holke, mipk, deixa sua 
missão, que agora passa a ser executada 
pela Irmã Elaine. 

coordenadores de pastorais/movimentos/
associações e do Conselho de Assuntos 
Econômicos, tem por objetivo rezar, 
(preparando a oração e o ambiente), 
estudar os temas sinodais e entender 
o preenchimento das duas planilhas 
mencionadas, seguindo as instruções da 
página 4 do “Guia de Leitura 1”.

Os próximos passos vamos enumerar 

em reportagens futuras no Jornal A Boa 
Notícia. Para outros esclarecimentos que 
se façam necessários, pode-se acessar 
www.sinodo.diocesesa.org.br. Em caso 
de dúvidas, elas podem ser enviadas 
para o e-mail: sinodo@diocesesa.org.
br ou para o telefone 4438-2077 com 
Mércia (Secretária do Sínodo), Ir.Wilma 
ou Mariana.

Quer saber mais:
www.sinodo.diocesesa.org.br

O lema da Assembleia Sinodal é “O sonho missionário de chegar a todos” (EG 31), uma frase do próprio Papa Francisco

Fotos: Elaine Venciguerra

A acolhida dos sacerdotes para com Dom Nelson foi bastante respeitosa
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Prefeitos do Grande ABC rezam juntos e plantam árvores
Na noite de 08 de fevereiro, na 

Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, em Santo André, foi 

celebrada a Missa em Ação de Graças pelo 
início dos trabalhos das Administrações 
das sete cidades do Grande ABC. Uma 
iniciativa do bispo diocesano, Dom Pedro 
Cipollini que foi prontamente aceita pelo 
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 
presidido pelo prefeito de São Bernardo 
do Campo, Orlando Morando Júnior.

A missa contou com a presença de 
secretários municipais, vereadores, 
presidentes de Câmaras e por seis 
prefeitos: Orlando Morando, Paulo Serra, 
José Aurícchio, Lauro Michels, Kiko 
Teixeira e Gabriel Maranhão, o de Mauá, 
Atila Jacomussi foi representado pelos 
vereadores, Adelto e Manoel Lopes.

Ao final de celebração, num gesto 
concreto de trabalho em conjunto, os 
prefeitos presentes levaram as sete mudas 
da árvore tibuquina e as plantaram na 

“Valorize a família! Valorize 
o que você tem! Vim 
aqui para fazer as pessoas 

pensarem. A mudança não está em quem 
fala. Quem fala, já mudou. A mudança 
está em quem escuta!”. A mensagem do 
palestrante Ricardo Galhardo Blanco 
sintetizou o 5º Encontrão de Viúvos e 
Pessoas Sós, promovido pela Pastoral 
Familiar da Paróquia Santíssima Virgem, 
no Jardim do Mar, em São Bernardo do 
Campo, que registrou o maior público 
de todas as edições: 100 participantes da 
cidade anfitriã, de municípios do ABC 
como Santo André, Mauá e Diadema, 
além da capital paulista.

Mulheres e homens de iguais e diferentes 
realidades se reuniram durante três horas 
para louvar, agradecer, se divertir, orar, 
superar ausências e, sobretudo, praticar o 
exercício da audição.

A novidade desta edição foi a 
presença do grupo “Cheios de Graça” - 
voluntários que trabalham em terapias 

para crianças em hospitais, semelhante 
ao trabalho desenvolvido pelos 
“Doutores da Alegria” – , que integrou 
a atividade do início ao fim.

Com animação da banda anfitriã, 
seguida pelas boas-vindas do Padre 
Renato Aparecido da Cruz Souto, o 
Padre Renatinho, pároco da Santíssima 
Virgem: “Sabemos que muita gente 
vive triste, infeliz por causa das 
circunstâncias da vida. Então quero 
fazer um convite a vocês. Vamos 
evangelizar essa gente? Vamos levar 
Jesus e Nossa Senhora para essas 
pessoas? Fica aqui o convite e o 
desafio”, o ponto mais alto deste evento 
é a palestra dirigida aos presentes, que 
une reflexão, descontração e oração.

O professor Galhardo sabe conduzir 
com maestria as ações. Palestrante 
desde 1981, o pedagogo e especialista 
no diálogo com jovens e famílias não 
recua diante do desafio em conversar 
com a turma da melhor idade.

5º Encontrão de Viúvos e Pessoas Sós exalta 
mudança de atitude e reaproximação com Deus
De todas as edições, evento realizado no dia 18/02 registrou recorde 
de público, com 100 participantes, na Paróquia Santíssima Virgem

que, após a coragem de se candidatarem e 
vencerem a eleição “Não foram vocês que 
tomaram posse no dia 1º de janeiro, foi o 
povo quem tomou posse de vocês, assim, 
a política é uma das mais altas formas de 
caridade... Hoje todos pedimos a Deus a 
sabedoria para também nós termos bom 
senso nos juízos e decisões que nos são 

Praça do Carmo, ao redor do exemplar 
de uma Cambuci, previamente plantada.

Em sua homilia, Dom Pedro enfatizou 

Foto e texto: Fabio Sales

Igreja e Nova Evangelização

solicitados, a fim de que busquemos 
sempre o bem comum e o amor ao povo”.

O bispo diocesano também citou o 
Papa Fracisco que disse “Todo homem e 
mulher que assume um cargo de governo, 
deve fazer duas perguntas: ‘Eu amo o meu 
povo para servi-lo melhor? Sou humilde e 
dou ouvidos a todos, ouço várias opiniões 
para escolher o melhor caminho? Se estas 
perguntas não são feitas, não será um bom 
governo. O governante, homem ou mulher, 
que ama seu povo é uma pessoa humilde”.

Dom Pedro recordou que em sua 
caminhada de um ano e meio na Diocese, 
já visitou perto de 400 comunidades; e que 
“Percebi junto dos que me acompanharam 
nas visitas que a unidade do Grande 
ABC é uma via para a execução do bem 
comum; não há problema que seja o de 
apenas um município... Deus nos guarde 
na missão de servirmos e amarmos nosso 
povo, com sabedoria e humildade, pela fé 
e pelo bom governo”.

O evento anual intitulado 
Congresso 2017, que teve 
como tema: “Contra as 

pobrezas, agir juntos”, promovido 
pelo Conselho Central Santo André 
da Sociedade São Vicente de Paulo 
(Vicentinos) aconteceu durante todo 
este sábado, (05/02), na sede da 
entidade, que fica na Rua Antonio 
Cardoso Franco, 212, no Bairro Casa 
Branca em Santo André.

Padre Francinaldo de Sousa Justino, 
Assistente Espiritual deste Conselho 
que congrega as cidades de Santo André, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, acompanhou todo o trabalho que 
foi encerrado com a celebração da santa 
missa e presidida pelo bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini.

Tendo por base o texto do Evangelho 
do domingo, e falando aos voluntários 
da Sociedade, o bispo exemplificou 
que “Vocês Vicentinos são sal da terra 
e luz do mundo pela perseverança e 

pela caridade que praticam. Vocês 
acendem uma luz para quem necessita 
e Deus vai acender a luz eterna para 
cada um de vocês, por que ninguém 
vence Deus em generosidade”.

Sobre o trabalho dos Vicentinos, 
Dom Pedro também recordou que 
“Vocês mostram que não basta ter fé. 
É preciso associar a fé com a caridade. 
Nós que somos seguidores de Jesus 
Cristo temos que ser sal da Terra e 
luz do mundo. Não podemos deixar 
a humanidade apodrecer no egoísmo. 
Lutemos contra a riqueza distribuída 
de forma errada, onde poucos têm 
muito e muitos nada têm”.

Concluindo sua explanação fez 
um pedido. “Vamos pedir o dom da 
perseverança, para que continuemos 
firmes em nossa caminhada em defesa 
dos mais necessitados, um trabalho 
que se mostra ainda mais necessário 
neste momento de forte crise e com 
tantos brasileiros desempregados”.

Vicentinos traz luz para quem
precisa enxergar o caminho

Não foram vocês que tomaram posse no dia 1º de janeiro, foi o povo quem tomou posse de vocês

“Vocês Vicentinos são sal da terra e luz do mundo pela
perseverança e pela caridade que praticam”, diz Dom Pedro
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04/03 - 9h30 - Sábado - Palestra de Dom Pedro Cipollini sobre o tema: Docat, na Livraria Paulus Paulus, em Santo André.
05/03 - 14h - Domingo - Encontro do Bispo Diocesano com os Religiosos(as), no Instituto Coração de Jesus (Salesianas), em Santo André.
11/03 - 9h - Sábado - Encontro do bispo com a Pastoral Afro na Cúria Diocesana, Praça do Carmo, 36 - Centro, Santo André.
13 a 17/03 - 19h - Segunda - Semana Catequética Diocesana na Mitra Diocesana, Praça do Carmo, 36 - Centro, Santo André.
17/03 - 19h - Sexta - Entrega de Título de Cidadão Ribeirãopirense ao bispo Dom Pedro Carlos Cipollini.
19/03 - 11h -Domingo - Missa em Ação de Graças pela Formação dos agentes da Pastoral da Sobriedade na Casa Servos do Amor Misericordioso.
25/03 - 17h - Sábado - Missa de Abertura do Ano Jubilar (25 anos) da Paróquia N. S. Guadalupe de São Bernardo do Campo.
09/04 - 14h30 - Domingo de Ramos - Encontro do Setor Juventude – Missa na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.

Com direito à aula inaugural 
do bispo Dom Pedro Carlos 
Cipollini, a Escola de Teologia 

da Diocese de Santo André retornou seus 
trabalhos na noite de 07 de fevereiro, 
com o Curso Livre de Teologia para mais 
de 30 agentes de Pastoral, na Praça do 
Carmo (ao lado do prédio da Cúria). A 
Escola tem como diretores os sacerdotes 
Pe. Paulo Afonso da Silva e Pe. Júlio 
Caprani, mipk, e o professor Márcio 
Magalhães Fontoura.

Antes do início da aula, Pe. Joel 
Nery, Vigário Episcopal para 
Pastoral, foi o responsável 
pelas primeiras instruções 
aos alunos e, em seguida, 
Dom Pedro abençoou as 
dependências da Escola e 
deu a primeira saudação 
dos alunos. “Somos luz e 
sal, mas nem o sal e nem a luz 
são para si mesmo, mas para os outros. 
A luz ilumina os outros. O sal não deixa 
a carne apodrecer. (o curso) Não é para 
mim somente, mas é muito mais para 
servir aos outros”, frisou Dom Pedro.

No início da aula, o bispo agradeceu 
a todos que ajudaram a Escola voltar 
a funcionar e destacou a importância 
do curso. “A diocese tem que fornecer 
oportunidades para que os leigos tenham 
conhecimento teológico. Desta forma, a 
partir do dia 7, nossa diocese preenche 
uma lacuna. Ela fornece também uma 
formação teológica de boa qualidade aos 
leigos”, frisou.

Para o Pe. Júlio, o curso qualifica 
a ação pastoral. “Creio que há um 

incentivo para acreditar mais em uma 
Igreja descentralizada onde o leigo 
também é capaz de pensar dentro da 
Igreja, e principalmente de estudar, que 
antes era somente reservada aos padres”, 
explicou o sacerdote. “A proposta do 
curso na fundamentação é o investimento 
no leigo. Sabemos que hoje o padre, 
com toda sua dificuldade na paróquia, 
se não tiver provido de bons leigos para 
auxiliar, é muito difícil”, complementou 
Pe. Paulo Afonso.

Segundo o professor Márcio, a 
Diocese cumpre “seu papel de 

possibilitar aos leigos de ter 
uma formação teológica, 
melhore sua vida de fé e sua 
prática pastoral”.

Os alunos também 
ressaltaram a importância 

do curso. “É questão do 
crescimento formativo. Uma 

oportunidade que a Diocese nos dá. Na 
verdade, não, para realização pessoal, 
para colaborar na vida comunitária”, 
disse Sérgio Luiz Matias, da Comunidade 
Fanuel. Já Fausto Ferreira Junior, da 
Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, 
elogiou a primeira aula. “Tudo o que 
é ministrado pelo Dom Pedro sempre 
tem muita sabedoria e conhecimento, 
além da facilidade que ele tem de passar 
(informação) para o público”, completou.

O curso terá duração de três anos, com 
três encontros semanais, de terça-feira à 
quinta-feira. Quem tiver interesse em saber 
mais, utilize o email: escoladeteologia@
diocesesa.org.br ou ligue nos telefones 
(11) 4469-2077 ou (11) 99981-1233.

A proposta desta espiritualidade 
é de inserir os jovens, 
das diversas expressões 

juvenis, na espiritualidade quaresmal, 
refletindo e meditando nossas ações 
em busca da conversão e do perdão de 
Deus, Pai misericordioso, além de nos 
prepararmos mais profundamente para 
a festa da Páscoa.

Mais do que um rico momento de 
atenção para com a nossa espiritualidade, 
é também uma importante oportunidade 
de entrosamento dos jovens de toda 
nossa diocese, a fim de estreitar laços e 
fortalecer vínculos.

O evento começará às 8h da manhã e se 

encerrará às 16h, será realizado no dia 5 
de março de 2017, com saída da Paróquia 
da Nossa Senhora da Boa Viagem, em 
São Bernardo do Campo, com destino à 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na 
Paulicéia, na mesma cidade.

Será cobrado um valor simbólico 
individual de R$ 10, que dará direito a 
um kit no dia. Os organizadores pedem 
que os participantes levem água, 
protetor solar, boné, capa de chuva 
ou guarda-chuva, um terço e vá com 
roupas leves e calçado confortável. 
Contamos com a participação de 
todos, para vivenciarmos juntos esta 
experiência de fé e penitência.

Caminhada Quaresmal Jovem

Escola de Teologia da 
Diocese volta a funcionar

Reconhecimento da Comunidade 
Católica Fidelidade é reconhecida

Na manhã do dia 05/02, foi 
celebrada na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, no Centro 

de Santo André, a Missa em Ação 
de Graças, presidida por Dom Pedro 
Carlos Cipollini em reconhecimento 
dos estatutos canônicos da Comunidade 
Católica Fidelidade, mantenedora da 
Casa da Missão São Bento, que tem sua 
sede na Rua Giuseppe Venturini, 180, no 
Battistini, em São Bernardo do Campo. 
Para conhecer a ação e o carisma desta 

comunidade que existe há dezesseis anos 
acesse: www.comunidadefidelidade.com

O bispo diocesano assinou o Decreto 
erigindo a Comunidade Católica Fidelidade 
no dia 5 de setembro, confirmando o Sr. 
Daniel Tadeu de Oliveira para agir na função 
de Superior. O estatuto da entidade foi 
entregue à Dom Pedro durante a celebração 
eucarística. O Carisma de fundação é “Ser 
Santo para tornar o mundo mais Santo”, 
vivendo a Palavra: “Sede perfeitos, assim 
como vosso Pai celeste é perfeito”.

O Carisma de fundação é “Ser Santo para tornar o mundo mais Santo”A diocese tem que fornecer oportunidades para
que os leigos tenham conhecimento teológico
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A Casa do Imigrante já é 
realidade na Diocese de Santo 
André. Ela foi inaugurada 

recentemente, realizando assim, um 
sonho dos padres Missionários de São 
Carlos Scalabrinianos, que em nossa 
diocese, administram a Matriz de 
Santo André, Matriz de São Bernardo 
do Campo e Matriz de Ribeirão Pires.

O bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, lá esteve para elogiar 
a iniciativa que “trará incontável 
benefício aos nossos irmãos que aqui 
chegam, pelos mais diversos motivos, e 
encontram um país acolhedor”, disse ao 
se encontrar com Padre Jean Dickson 
Saint Claire, cs, responsável pela casa.

A bênção das instalações foi dada 

Casa do Imigrante nasce da pergunta: O que posso fazer para ajudar?
Igreja e Ação Social

pelo Padre Agenor Sbaraini, cs, Superior 
da congregação na Região Nossa 
Senhora Mães dos Migrantes, região 
que abrange, além do Brasil, também 
Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, 
Chile e Peru. Quem esteve presente 

também na solenidade foi o Padre 
Edvaldo, hoje em outra missão, mas 
que serviu, recentemente, com profunda 
dedicação em diversas paróquias de 
nossa diocese.

A casa, com sede na Rua Montevidéu, 

71, em Utinga, Santo André, foi 
cedida em comodato pela Prefeitura. 
Neste espaço, os imigrantes, hoje em 
grande número formado por haitianos, 
encontraram o apoio necessário para 
tirar documentação, participar de 
aulas da língua portuguesa, utilizar 
os computadores para conversar com 
seus familiares e participar de um 
programa de colocação de emprego.

Padre Dickson recordou o carisma 
da congregação religiosa, explicando 
que o fundador ao ver os imigrantes, 
se perguntava: “o que posso fazer 
para ajudar?”. Esta pergunta vem 
sendo feita até hoje pelos Padres 
Scalabrinianos. E uma das respostas 
encontradas foi a criação desta casa. 

Durante a celebração 
da Missa em Ação 
de Graças pelos 

25 anos de seu sacerdócio, 
rezada na noite de quarta-
feira (22/02), o padre Nelson 
Rosselli Filho, por certo 
vivenciava em sua memória 
toda a caminhada de fé que 
norteou seu trabalho de 
evangelização durante este 
tempo.

 Recordou com carinho da 
primeira missa, do primeiro 
batizado, do primeiro casamento, da 
primeira exéquias. Passou pela sua mente 
as missas que presidiu e as pastorais 

Padre Nelson completa 25 anos de sacerdócio

Os sacerdotes de 
cada uma das 
dez Regiões 

Pastorais Diocesanas se 
encontram para reuniões 
mensais. E este ano, de 
forma rotativa, estes 
encontros contam com 
a presença do bispo 
diocesano. Na quinta-
feira pela manhã, (23/02), 
Dom Pedro Cipollini 
se fez presente na Reunião do Clero da 
Região Santo André Centro, que foi 
comandada pelo sacerdote que coordena 
esta Região Pastoral, o Padre Fernando 
Rocha Sapaterro, que inclusive foi o 

Dom Pedro inicia visita aos conselhos regionais

Levamos a conhecimento de todos os 
diocesanos que o bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini assinou 

as seguintes provisões de nomeações:
Padre Alexandre Cruz da Silva - Pároco da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Vila São 
José, em São Caetano do Sul.
Padre Osvy José Guillarte Figuera - Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
Jardim Ruyce, em Diadema.
Padre Paulo Bezerra de Carvalho - Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora da Assunção 
no Bairro Assunção em São Bernardo do 
Campo.
Padre Júlio Miguel da Silva, CSsR – Pároco 
da Paróquia Menino Jesus – Jardim Marilene, 
em Diadema.
Padre Ryan Mathew Holke, MIPK – 
Provisão de Pároco da Paróquia São 
Maximiliano Maria Kolbe – Tatetos, em São 
Bernardo do Campo.
Padre José Soares Rodrigues - Pároco 
da Paróquia São José Operário no Jardim 
Itapeva em Mauá.
Padre Pedro Raimundo Dias - Vigário 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção no Bairro Assunção em São 
Bernardo do Campo.
Padre Alex Sérgio da Silva - Vigário 
paroquial da Paróquia Santa Rita de Cássia, 
Vila Santa Rita, Diadema.

Padre José Carlos da Silva - Vigário 
paroquial da Paróquia São Sebastião, em Rio 
Grande da Serra.
Padre Antonio de Pádua de Souza. MIPK 
– Vigário Paroquial da Paróquia São 
Maximiliano Maria Kolbe – Tatetos, em São 
Bernardo do Campo.
Padre José Ailton Teixeira – Provisão de 
Vigário Paroquial na Paróquia São Judas 
Tadeu no Bairro Campestre, em Santo André.
Padre Cristiano Marmelo Pinto - 
Administrador Paroquial na Paróquia Nossa 
Senhora da Paz no Jardim do Estádio em 
Santo André.
Padre Adenízio Leonardo Miranda - 
Administrador Paroquial na Paróquia Santa 
Rita de Cássia em Santo André.
Padre Júlio Rodrigues Neves – Administrador 
Paroquial da Paróquia Santa Rita de Cássia, 
na Vila Santa Rita, em Diadema.
Padre Ervino Luiz Vivian, CS - Uso de 
ordem da Paróquia Nossa Senhora da Boa 
Viagem (Basílica Menor), Centro, em São 
Bernardo do Campo.
Padre João Garbossa, CS - Uso de ordem 
da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem 
(Basílica Menor), Centro, em São Bernardo 
do Campo.
Padre Jacob Bordin, CS - Uso de ordem da 
Paróquia Santo André, Vila Assunção, em 
Santo André.

Padre João Roque Lorenzato, CS - Uso de 
ordem da Paróquia São José, centro alto, em 
Ribeirão Pires.
Padre Miguel Lemarchand, FC - Uso 
de ordem da Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, Vila Luzita, em Santo André.
Padre Frei Wilmar Villalba Ortiz, OFM Conv. 
- Uso de ordem, Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida – Pq. Novo Oratório, em Santo André.
Diácono Everson Neves Mendes - Uso 
de Ordem na Paróquia Nossa Senhora dos 
Navegantes em Diadema.
Diácono Luciano José Dias - Uso de Ordem 
na Paróquia Santa Luzia em Ribeirão Pires.
Diácono Rafael Pires Borges – Uso de 
Ordem para servir na Paróquia Santíssima 
Virgem do Jardim do Mar em São Bernardo 
do Campo.
Diácono Ivo Marino – Uso de Ordem para 
servir na Paróquia Santa Maria do Bairro 
Demarchi, em São Bernardo do Campo.
Padre José Silva – Nomeado Coordenador da 
Região Ribeirão Pires/ Rio Grande da Serra.
Padre Frei José Raphael Júnior – Nomeado 
Coordenador da Região São Bernardo do 
Campo.
Padre José Ferreira – Nomeado 
Coordenador da Região Mauá.
Padre Eduardo Antonio Calandro – 
Nomeado Coordenador Geral da Comissão 
Diocesana de Pastoral Catequética.

Diácono Celso Luis Sais – Nomeado 
Assessor Diocesano do Dízimo.
Padre Romeu Leite Izidório – Nomeado 
Assessor Diocesano da Pastoral da Educação 
e do Ensino Religioso.
Padre Francisco Simplício Pires – 
Nomeado Assessor Diocesano da Pastoral 
Universitária.
Padre Gonise Portugal da Rocha – 
Nomeado Assessor da Comissão Diocesana 
para os Ministérios Extraordinários.
Padre Renato da Silva Fernandez – 
Nomeado Assessor da Equipe Ecumênica e 
do Diálogo Intereligioso Diocesano.
Diácono Camilo Gonçalves de Lima – 
Nomeado Assessor Diocesano do Setor 
Catequese com Adolescentes e Jovens.
Padre Miguel Frutuoso de Souza Filho – 
Nomeado Assessor Diocesano da Pastoral da 
Pessoa Idosa.
Padre Fernando Valladares da Silva – 
Nomeado Diretor Espiritual Diocesano 
do Movimento da Renovação Carismática 
Católica – RCC.
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do 
Jardim Sonia Maria, em Mauá, que por 
razões pastorais pertencia à Região Pastoral 
Santo André Utinga passa a pertencer à 
Região Pastoral Mauá.
Acesse o site da sua Diocese e confira todas 

as nomeações (www.diocesesa.org.br)

anfitrião, já que o encontro aconteceu no 
salão paroquial da paróquia onde serve, 
a Sagrado Coração de Jesus, com sede 
na Rua das Paineiras, 152, no Bairro 
Jardim.

que contribuiu. Em seu 
coração a certeza de ter 
sempre trabalhado para o 
Reino de Deus.

O carinho que recebeu 
dos fiéis também contribuiu 
para a certeza de que fez a 
escolha certa. Preferiu ficar 
mais perto de Jesus, levar o 
Evangelho para as pessoas.

A missa jubilar foi 
presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini e foi 

celebrada na paróquia onde atualmente 
está servindo, a “São Jorge” com sede na 
Cidade São Jorge, em Santo André.



8 MILÍCIA DA IMACULADA - Rádio Imaculada Conceição 1490 AMMarço de 2017   - A BOA NOTÍCIA

ANIVERSÁRIO DO SANTUÁRIO
Um monumento de fé, um sinal de 

Deus, uma casa para todos: este é 
o Santuário Imaculada Conceição e 

São Maximiliano Maria Kolbe.
Inaugurado em 25 de março de 2006, foi 

elevado a Santuário em 2014. Sempre abrigou 
as orações com e pelos ouvintes da Rede 
Milícia Sat, e sempre está aberto para acolher 
os fiéis que com confiança participam das 
diversas celebrações. Mais de 25 mil pessoas 
peregrinaram ao Santuário no ano passado 

para passar pela Porta da Misericórdia, devido 
ao Jubileu Extraordinário. 

O Santuário foi inaugurado no dia em que se 
celebra o anúncio do anjo a Nossa Senhora, 25 
de março.  Esta data recorda de certa forma, a 
missão do Santuário: ser lugar de encontro com 
a mensagem de Deus. E, como a Virgem Maria, 
todos somos convidados a dar uma resposta 
generosa para permitir que a graça de Deus 
aconteça na vida dos fiéis como aconteceu em 
plenitude na vida de Nossa Senhora.

Antes da Milícia da 
Imaculada ser fundada em 
1987 houve um itinerário 

de preparação e aprofundamento. Frei 
Sebastião Benito Quaglio, OFM Conv. 
começou a produzir, em 1985, alguns 
folhetos mimeografados que falavam 
sobre a espiritualidade do santo recém 
canonizado, São Maximiliano Kolbe. 
Conforme o interesse foi crescendo, 
foram sendo publicadas pequenas 
revistas chamadas de Cadernos 
Mariológicos. Colaboraram para este 
material de estudo o saudoso Frei 
Paulo Oblak bem como Frei Diogo 
Luís  e Frei Fernando Mason, que 
atualmente é Bispo de Piracicaba - 
SP. Até 1987, foram sete cadernos de 

estudo sobre Nossa Senhora e também 
escreveram artigos o famoso Padre 
Zezinho e o jovem Frei João Aroldo 
Campanha que depois se tornou 
doutor em teologia e há anos trabalha 
no Vaticano.

Milícia da Imaculada 30 anos

Estrada do Morro Grande, 870 Bairro dos Finco - Riacho Grande 
São Bernardo do Campo - SP  -  Mais informações: (11) 4397-6500.

VISITE O SANTUÁRIO 
IMACULADA CONCEIÇÃO E 
SÃO MAXIMILIANO KOLBE:

Por meio de livros com ilustrações 
coloridas, as crianças podem se 
aproximar dos valores cristãos. 

Esta é a proposta dos livros que a Milícia 
da Imaculada dedica às crianças. Depois 
da positiva experiência com a revista O 
Pequeno Mílite, alguns conteúdos nela 
publicados foram agrupados 
em livrinhos para que 
mais crianças possam 
ter contato com 
esse material que 
serve de apoio 
à catequese 
infantil.

O primeiro 
livrinho intitula-
se História de 
Maria e conta com 
linguagem acessível  
e com figuras como 
Nossa Senhora recebeu 
a missão de ser a Mãe de 
Jesus e como viveu a vontade de 
Deus em sua vida. Outro, História de São 
Maximiliano, narra a vida do santo fundador 
da Milícia da Imaculada e explica para as 
crianças o sentido desta Obra.

Têm destaque também os dois livros 
com orações. De mãos unidas trazem 
orações do cotidiano cristão como Pai-
nosso, Ave-Maria; também apresentam 
orações singelas próprias para crianças, 
como para antes de ir para a escola e antes 
das refeições. As crianças alfabetizadas 

Evangelizando as crianças
Coleção de livros que transmite os valores da fé às crianças

podem fazer suas orações sozinhas em 
diversas situações. As que ainda estão 
aprendendo a ler podem, junto com os 
pais, ler as primeiras palavras e dizer as 
primeiras orações. As que não aprenderam 
a ler podem acompanhar as figuras e, com 
os adultos, aprender a rezar.

A Milícia da Imaculada 
evangeliza as crianças por 

meio do programa de 
rádio A Hora e Vez da 

Criança que vai ao 
ar aos sábados a 
partir das 11h. Há 
3 anos também 
a revista O 
Pequeno Mílite 
chega às famílias 

como proposta 
de catequese, 

educação e 
integração familiar. No 

site miliciadaimaculada.
org.br também existe o espaço 

do Pequeno Mílite com atividades e 
conteúdo de evangelização.

Você pode adquirir os livrinhos pelo 
telefone (11) 4397-6500 ou pelo site 
www.miliciadaimaculada.org.br

No dia 25 de março deste ano, um 
sábado, haverá programação especial à 
partir das 10h com encerramento com 
a Missa às 15h. Fé emoção, louvores e 
pregações vão marcar este dia especial em 
que se celebra os 11 anos do Santuário.


