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A Igreja Católica está em festa com a 
ordenação de Padre Camilo Gonçalves 
de Lima e Padre Hamilton Gomes do 
Nascimento,   celebrada na manhã do dia 
27 de junho, na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo. Veja a reportagem na página 5.

Bem-vindos novos 
sacerdotes da Diocese

No dia dos 100 anos das Aparições de 
Nossa Senhora de Fátima (13/05), o Frei 
Sebastião Benito Quaglio, da Ordem 
dos Frades Menores Conventuais (OFM 
Conv.), foi homenageado com a Medalha 
Pro Ecclesia et Pontifice. Leia na página 8.

Frei Sebastião recebe
 Medalha do Vaticano

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. Esta festa religiosa da Igreja Católica acontece sessenta dias após o Domingo de Páscoa. As Regiões Pastorais da 
Diocese de Santo André estão em preparação para celebrar esta data. Veja em sua paróquia a programação. Dedicamos a página 3 para mostrar uma 
matéria especial.

Celebremos o Mistério da 

EUCARISTIA, 
o Sacramento do 
Corpo e do Sangue 

DE JESUS CRISTO

SÍNODO DIOCESANO

A Diocese de Santo André convida os agentes sinodais 
para a Sessão Sinodal sobre a Análise Teológica Pastoral
 
DIA 09/06 - 19H - SEXTA-FEIRA
DIA 10/06 - 09H - SÁBADO
 
No Instituto Sagrada Família, Rua Mandari, 68 
no Jardim Paraíso, em Santo André.
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“Jesus nos chama pelo nome”, diz Papa Francisco

O Pontífice lembrou que após 
a morte, Maria Madalena 
foi até o sepulcro para 

completar os ritos fúnebres. Ao chegar, 
viu que alguém tinha removido a pedra 
que estava à porta do sepulcro e logo 
pensou que tivessem roubado o corpo 
de Jesus. “Os elos mais autênticos 
não são interrompidos nem mesmo 
pela morte: há quem continue a amar 
mesmo que a pessoa amada tenha ido 
embora para sempre”, disse Francisco.

Madalena contou aos discípulos 
e, em seguida, voltou novamente ao 
sepulcro com uma dupla tristeza: a 
morte de Jesus e o desaparecimento 
de seu corpo. Porém, desta vez, foi 
surpreendida pelo aparecimento de 
dois anjos e, finalmente, do próprio 

“A ressurreição de Jesus é uma revolução que transformou a vida de Maria Madalena 
e transforma a vida de cada um de nós”, disse Francisco

CRIANÇAS 
são vítimas da 

violência sexual
76.171 adolescentes sofreram 

algum tipo de violência
 física e  psicológica

Este número marca as denúncias 
feitas ao Disque-Denúncia, 
Disque 100, da Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos, do 
Ministério da Justiça e Cidadania do 
Governo Federal. Embora o número 
represente uma queda de 4,23% em 
relação a 2015, não há o que comemorar 
nesse 18 de maio, Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes.

Segundo a representante da Pastoral do 
Menor Nacional, Márcia Maria de Souza 
Miranda, e também membro da Comissão 
Especial para o Enfrentamento do Tráfico 
Humano da CNBB, nomeada neste ano, 
é visível o aumento da exploração de 
crianças e adolescentes. “Temos que 
lamentar a omissão da família. A maioria 
dos casos acontece dentro das próprias 
famílias e são silenciadas”, disse.

Para a representante da Pastoral do 
Menor, é necessário mais esclarecimento. 
“As pastorais da Igreja, as escolas e os 
agentes de saúde podem desempenhar um 
papel importante no combate à violência 
e exploração de crianças e adolescentes, 
atuando na prevenção e denúncia”. Esta 
situação, disse, é muito agravada na 
região Norte do país, onde os casos de 
violência são até naturalizados.

No Brasil, segundo dados do IBGE, 
de 2010, existem 3 milhões de crianças 
e adolescentes. 46% deles vivem em 
domicílios com renda per capta até meio 
salário mínimo. Cerca de 28.525 das 
denúncias dizem respeito à violência 
sexual. São Paulo é o estado que registra 
mais denúncias, (1.024 ligações, 12,61% 
dos casos). Roraima é o estado com 
menos denúncias para o Disque 100, (96 
ligações).

Jesus, a quem reconhece quando este a 
chama pelo nome: Maria!

O Papa disse: “Como é belo pensar que a 
primeira aparição do Ressuscitado tenha 
ocorrido de modo assim tão pessoal!”. 
“Tem alguém que nos conhece, que vê 
o nosso sofrimento e a nossa desilusão, 
que se comove e nos chama pelo nome. 
Em volta de Jesus, há muitas pessoas que 
buscam a Deus; mas a realidade mais 
prodigiosa é que, muito antes, há um 
Deus que se preocupa com nossa vida. 
Cada homem é uma história de amor que 
Deus escreve sobre esta terra. A cada um 
de nós Deus chama por nome, nos olha, 
nos espera, nos perdoa, tem paciência. É 
verdade ou não?”, indagou.

E concluiu: “A ressurreição de Jesus é 
uma revolução que transformou a vida 

de Maria Madalena e transforma a vida 
de cada um de nós. Uma revolução 
que não vem como conta-gotas, mas é 
como uma cascata que se expande por 
toda a existência. Esta não é marcada 
por ‘pequenas felicidades’, mas por 
ondas que levam tudo”.

Fonte: Rádio Vaticano

Nada de desânimo ou 
acomodação. Em meio à uma 
grande crise que envolve 

todos os setores de nossa Nação, somos 
convidados a reagir, a partir de nossa fé 
em Jesus Cristo que caminha conosco: 
“Eu estarei convosco todos os dias até 
o fim dos tempos” (Mt. 28,20).

Este mês inicia-se com a celebração 
de Pentecostes. O Espírito Santo é nossa 
força e inspiração. Ele está presente para 
impulsionar nossa Igreja no caminho 
certo que é o caminho do Evangelho 
como ensina o Papa Francisco: “A 
alegria do Evangelho, que enche a vida 
da comunidade dos discípulos, é uma 
alegria missionária”(EG 21).

O Espírito Santo sempre nos tira do 
comodismo e do medo e nos inspira 
o sonho missionário de chegar a 
todos. Nosso Sínodo Diocesano quer 
caminhar à luz do Espírito, por isso 
solicitamos que se reze invocando o 
Espírito Santo para que ilumine nosso 
Sínodo e favoreça a participação de 
todos.

Neste mês celebramos também a festa 
de Corpus Christi. A Igreja animada 
pelo Espírito Santo, se alimenta da 
Eucaristia. Jesus na Eucaristia é o 
tesouro da Igreja. Palavra e Eucaristia 
nos impulsionam na esperança e na 

missão. A festa litúrgica de Corpus 
Christi é a festa da gratidão para com 
Jesus Eucarístico.

Neste mês celebramos também três 
santos queridos de nosso povo católico. 
São amigos de Jesus que nos mostraram 
aspectos importantes do Evangelho 
que devemos praticar. São pontos 
luminosos que nos ajudam no caminho 
do seguimento de Jesus.

Santo Antônio de Pádua ou Lisboa 
é o primeiro, a ser celebrado dia 13. 
Este santo recorda-nos o valor da 
solidariedade impulsionada pela Palavra 
de Deus. A partilha misericordiosa do 
pão com os necessitados é o seu convite.

São João Batista é o segundo a ser 
celebrado, dia 24. São João Batista 
precursor de Jesus nos recorda o 
profetismo. Foi o último grande profeta 
do Antigo Testamento e preparou o 
caminho para Jesus. Cada batizado, a 
Igreja toda, portanto, deve anunciar a 
vida nova do Evangelho e denunciar o 
que vai contra o projeto de Deus.

Por último, celebramos São Pedro 
Apóstolo. Este santo que recebeu de 
Jesus uma missão singular: Jesus lhe 
deu as chaves do Reino, ou seja, São 
Pedro foi colocado como chefe da Igreja, 
Igreja que é o corpo de Cristo, do qual 
Ele é a cabeça (cf. Mt 16,19). São Pedro 

recorda-nos a centralidade do Reino de 
Deus na pregação de Jesus e nos nossos 
objetivos pastorais.

Que estas celebrações, quais pontos 
luminosos, animem e fortaleçam-nos 
para que possamos cumprir nossas 
tarefas do dia a dia. Tarefas exigentes 
mas que nos aproximam sempre mais 
do Senhor a quem servimos, para glória 
de Deus e salvação dos irmãos.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo da Diocese de Santo André

LUZES DE JUNHO
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Na Solenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo, 
a Igreja nos convida a 

contemplar o mistério supremo da 
nossa fé: a Santíssima Eucaristia, 
presença real do Senhor Jesus Cristo 
no Sacramento do Altar. Cada vez 
que o sacerdote renova o sacrifício 
eucarístico, na oração da consagração, 
ele repete: “Este é o meu corpo (...) 
este é o meu sangue”. Ele empresta 
sua voz, as mãos e o coração a Cristo, 
que quis permanecer conosco e ser o 
coração da Igreja.

O dia de Corpus Christi, realizado 
na quinta-feira seguinte ao domingo 
da Santíssima Trindade, é celebrado 
com a santa missa, seguida da 
procissão e adoração ao Santíssimo 
Sacramento. A Celebração é o 
memorial da paixão, morte e 
ressurreição de Cristo. A procissão 
lembra a caminhada do povo de 
Deus, que é peregrino, em busca 
da terra prometida, e a adoração ao 
Santíssimo Corpo de Cristo é um dos 
gestos mais profundos de comunhão 
que podemos estabelecer com Cristo.

A festa de Corpus Christi nos leva ao 
século XIII. Mesmo sendo celebrada 
em cada missa, a Igreja Católica criou 
uma data para que o Corpo de Cristo 
pudesse ser especialmente lembrado. 
A justificativa vem de Liège, na 
Bélgica, onde no ano de 1243, uma 
freira chamada Juliana teve visões em 
que Cristo revelava seu desejo de ver a 
Eucaristia ser festejada e reconhecida 
separadamente. Anos mais tarde o 
papa Urbano IV consagrou a festa 
para toda a Igreja por meio da Bula 
Transiturus, de 11 de agosto de 1264.

A Festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV 
com a Bula Transiturus, de 11 de agosto de 1264

O significado de
CORPUS CHRISTI 
para nós católicos

Nesta data, os fieis reproduzem a 
tradição de fazer procissões pelas 
ruas, caminhando sobre um colorido 
tapete confeccionado a partir de 
materiais diversos: flores, serragem, 
farinha, folhas, areia. Esse costume 
chegou ao Brasil com os colonizadores 
portugueses. A procissão lembra a 
caminhada do povo de Deus rumo à 
Terra Prometida.

Já a Hóstia levada num ostensório 
foi instituída em 1274. A procissão 
com o ostensório (carregando o Corpo 
de Cristo), seguia então por ruas 
enfeitadas nas cidades e aldeias. Os 
tapetes confeccionados expressam a fé 
e o amor do povo cristão por Jesus que 
volta a passar pelas ruas no entorno das 
paróquias.

O sacerdote com o ostensório 
caminha por cima dos tapetes. A 
procissão solene constitui o testemunho 
público da piedade do povo cristão para 
o Santíssimo Sacramento. Neste dia, o 
Senhor toma posse das nossas ruas e 
praças, atapetadas em muitos lugares 
com flores e ramos que simbolizam 
também a expressão de uma gratidão 
profunda pela presença real de Jesus na 
Eucaristia.

A data do Dia de Corpus Christi é 
móvel e é celebrada sempre na quinta-
feira após o domingo da Santíssima 
Trindade, que por sua vez, acontece 
após o domingo de Pentecostes, ou 
seja, 60 dias após a Páscoa. Este ano, 
no dia 15 de junho, mas em 2018 será 
em 31 de maio,  e em 2019,  no dia 20 
de junho.

A comemoração do Corpus Christi 
acontece sempre em uma quinta-feira, 
em referência à Quinta-Feira Santa, 

quando aconteceu a última ceia de Jesus 
com seus apóstolos. Nesta passagem, 
Cristo entrega simbolicamente sua vida 
a Deus e à humanidade. Jesus manda 
celebrar sua existência comendo o 
pão e bebendo o vinho (a eucaristia), 
que se transformariam em seu Corpo 
e Sangue.

O apóstolo João (Jo 6, 55-59) descreve 

a cena da seguinte forma:  “O que come 
a minha carne e bebe o meu sangue 
tem a vida eterna,  e eu o ressuscitarei 
no último dia”. O que come a minha 
carne e bebe o meu sangue permanece 
em mim,  e eu nele”. A celebração 
da Eucaristia é, assim, a forma de 
reconhecer que Jesus continua vivo em 
meio à comunidade cristã.
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A 2ª Sessão Sinodal Geral 
aconteceu em duas datas 
diferentes, para atender a 

possibilidade dos delegados sinodais, que 
assim puderam escolher entre participar 
de sexta-feira, (12/05) à noite, ou no 
sábado (13/05) pela manhã. O local foi o 
salão paroquial da Basílica Menor Nossa 
Senhora da Boa Viagem, no Centro de 
São Bernardo do Campo, e contou com a 
palestra do Padre José Oscar Beozzo, que 
se debruçou sobre as páginas da pesquisa 
contratada junto à USCS.

Após um momento de espiritualidade, 
a sessão sinodal geral foi aberta pelo 
bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini que fez questão de ressaltar que 
“o Sínodo Diocesano nasceu depois de 
ter conversado com 98% dos padres. De 
todos ouvi que a Diocese precisava de 
um novo plano de prioridades. Conversei 
também com o povo e sempre ouvia 
a mesma preocupação”. E concluiu: 
“Mas todos diziam que tinha que ser um 
Sínodo em que pudesse fazer aparecer o 
rosto da Diocese de Santo André. E é isto 
que estamos realizando”.

O palestrante inciou com um paralelo 
com a convocação feita pelo Papa João 
XXIII, que convocou um Sínodo para 
a Igreja de Roma e um Concílio para a 
Igreja do mundo. “O papa se perguntava: 
Mas cadê o povo... Cadê as mulheres. E 
foi assim que ele conseguiu ouvir todos 
os segmentos ligados a Igreja, fazendo 
uma só pergunta: O que o Concílio 
deveria tratar. E agora vocês estão aqui 

Padre Beozzo explica a realidade da
Diocese na 2ª Sessão Sinodal

“A Igreja não pode viver em um casulo, sem mirar o olhar para o que acontece do lado de fora”
fazendo a lição de casa para dizer o 
que precisa ser mudado na diocese. Me 
alegro ao ver o grande número de leigos 
presentes. E lembro que também por 
ocasião do Concílio Vaticano II se dizia 
que se convocasse a partir do Sacramento 
da Ordem, seriam poucos os participantes, 
mas a partir do Sacramento do Batismo, 
todos os batizados seriam ouvidos”. E 
especificou: “O Reino é maior que a 
Igreja. As ações para o Reino são para 
todos. E assim devemos ampliar o olhar 
para o povo que mais sofre. O olhar 
ecumênico é mais produtivo. Com os 
outros vamos conseguir enxergar aquilo 
que nós sozinhos não podemos ver. Que 
este sínodo da Diocese de Santo André 
seja especificamente de âmbito pastoral”.

Padre Beozzo depois falou da pesquisa 
encomendada pela Diocese. “A pesquisa 
resgata como foi o surgimento das sete 
cidades do Grande ABC, mostrando 
que se desenvolveu a partir, primeiro da 
Estrada de Ferro em 1868, e depois com 
a construção da Rodovia Anchieta nos 
anos de 1960. Para se ter uma ideia São 
Bernardo só tinha 80 mil habitantes na 
década de sessenta. Agora são dez vezes 
mais, chegando a 800 mil moradores”.

Sobre este crescimento explicou que 
“a população desta região cresceu de 
maneira excessiva, em especial pela 
vinda dos imigrantes e migrantes que 
vinham a procura de emprego. O sistema 
migratório traz mudanças significativas, 
mudanças estruturais. São pessoas que 
chegaram sozinhas e por deixarem 

suas famílias em suas terras de origem, 
acabaram constituindo novas famílias. 
É uma realidade triste, mas real. Entre 
as mudanças, também a mudança de 
religião. As vezes dentro da mesma 
igreja, trocando de um grupo, entre os 
vários carismas, ou de uma pastoral, 
passando a vivenciar esta mudança. As 
vezes mudam para outras religiões, indo 
para igrejas mais perto de sua casa, onde 
por um motivo ou outro se sentiram mais 
felizes e acolhidos. E as vezes trocam por 
nenhum religião. Vejam que tivemos um 
crescimento super forte no número das 
pessoas que se dizem viver sem religião. 
Aliás no Brasil todo. Se em 1970 tínhamos 
0,7% da população, agora são 7%, ou seja 
dez vezes mais. E só em Santo André 
este número cresceu 15 vezes e hoje são 
15%. Tem cidade no Grande ABC onde 
os católicos já são minoria”.

Falando aos delegados citou: “Antes 
tínhamos uma Igreja de manutenção, 
agora devemos ser, como o Papa nos pede, 
uma Igreja em Saída. A Igreja não pode 
viver em um casulo, sem mirar o olhar 
para o que acontece do lado de fora”.

Em sua explanação perguntou: “o que 
o Sínodo vai fazer para os que não vivem 
dentro de nossa Igreja, para os que vivem 
em outras religiões e até mesmo vivem sem 
religião? Se ficarmos só dentro da nossa 
Igreja estaremos falando para uma minoria. 
Por isso quero dizer da minha alegria por 
ver que o Sínodo começou pela pesquisa. 
Só assim para conhecer a nossa realidade, 
por mais dura que ela seja. Vimos na 

pesquisa que as pessoas procuram outras 
religiões por falta de acolhida. Sentiram-se 
abandonadas na hora da dor”.

Em outra análise Padre Beozzo disse 
que, “80% da população trabalhava na 
indústria. Por isso a primeira grande 
greve só poderia ter surgido no Grande 
ABC. Hoje a maioria está no Terceiro 
Setor, o de Serviço. Mas, não se pode 
esquecer a história vivida”.

Um outro ponto da pesquisa que 
causa impacto é que “até 1949 só 
tínhamos oito paróquias nesta região. 
As populações que aqui viviam tiveram 
que esperar quatrocentos anos para que 
a primeira paróquia surgisse. Antes 
eram só pequenas capelas. Em vinte 
anos, de 1949 à 1960 foram criadas 55 
paróquias. Mas nos anos seguintes este 
número voltou a cair. Tanto que tivemos 
uma década sem surgir uma só paróquia. 
Das atuais 100 paróquias, 36 delas estão 
em Santo André, demonstrando uma 
falha neste planejamento”.

Ao final pediu: “É preciso conhecer e 
entender o mundo. Ver o que mudou, e 
o que está mudando agora, e de forma 
tão rápida. Mais que fazer o Sínodo é 
preciso por em prática o seu resultado. 
Seria muito triste ver todo este esforço 
virar só um livro a mais a ser guardado 
na estante. É preciso vivenciar, por em 
prática o que estamos estudando hoje. 
Temos que pensar no depois do Sínodo. 
Montar o Sínodo é o mais fácil. Por em 
prática é o que demandará mais esforço”, 
completou.

DECRETOS, NOMEAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
MAIO DE 2017

O bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, assinou os seguintes decretos, nomeações e transferências no mês de Maio:
Diretório de Formação Presbiteral - contendo o plano formativo e o regulamento do Seminário Diocesano em nível de Propedêutico, Filosofia e Teologia;
Diretório Diocesano para o Diaconado Permanente - para todos os assuntos relativos ao ministério exercido pelos diáconos permanentes na Diocese de Santo André;
Padre Jonas dos Santos Lisboa - Uso de Ordem na Paróquia São João Batista, em São Bernardo do Campo; 
Padre Hamilton Gomes do Nascimento -  Administrador Paroquial da Paróquia São Felipe Apóstolo, em Mauá;
Padre Camilo Gonçalves de Lima -  Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em São Bernardo do Campo;
Padre Gabriele Tondini - Administrador Paroquial da Paróquia Jesus de Nazaré, em São Bernardo do Campo até a posse do novo Pároco;
Padre Antônio Luiz Araújo - Pároco da Paróquia Jesus de Nazaré, em São Bernardo do Campo.

Fotos: Eva Casagrande
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Após um árduo trabalho, a Diocese 
de Santo André está lançando o 
Anuário 2017, trazendo toda 

a vida desta diocese, detalhando com 
fotos e endereços todas as 100 paróquias, 
mais capelas e comunidades. Pode ser 
considerado um verdadeiro livro, e está 
sendo entregue nas paróquias e aos 
coordenadores de pastorais.

O material tem ainda a relação de 

Anuário Diocesano já está disponível para as paróquias
todos os sacerdotes incardinados, e 
com as fotos de cada um dos padres. 
O anuário diocesano traz com riqueza 
de informação o histórico da diocese, 
bem como dados sobre o governo e a 
administração.

Ali estão também os organismos 
diocesanos de pastoral, assim como das 
Regiões Pastorais, os de Formação do 
Clero e do Laicato. Trata-se, portanto, 

de um material indispensável para 
os diocesanos, e em especial para os 
agentes de pastorais.

Como Dom Pedro Carlos Cipollini 
costuma dizer, este anuário é um guia 
e um facilitador da comunicação entre 
todos os agentes de pastoral e também 
um informativo que possibilita às 
pessoas conhecerem melhor os diversos 
serviços de nossa Igreja no Grande ABC.

Ao levantarem as mãos ungidas 
e, em seguida, ouvirem as 
palmas de uma assembleia 

emocionada, os mais novos sacerdotes 
da Diocese de Santo André, Pe. Camilo 
Gonçalves de Lima e Pe. Hamilton 
Gomes do Nascimento, receberam 
como graça de Deus a concretização 
da etapa mais importante da vida deles. 
Ambos foram ordenados presbíteros, no 
dia 27 de maio, na Catedral do Carmo, 
em Santo André, pelas mãos do bispo 
diacesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
em Santa Missa, também concelebrada 
por diversos padres do Grande ABC.

Além de bonita, a cena de eles 
levantando as mãos remete a muito 
mais que um sentimento de felicidade. 
Remete à uma história construída há 
anos por uma decisão de ser sacerdote 
eternamente, que leva mais almas para 
o Reino de Deus. E ambos sabem da 
responsabilidade. “Quando levantamos 
as mãos e olhamos para o povo, 
sentimos a responsabilidade que Deus 
nos dá através dos fiéis. Vimos os fiéis, 
que, por meio de nós, Deus pode agir 
neles”, destacou Pe. Camilo. “Temos a 
certeza de que Deus providencia tudo. 
Não temos que ter medo, mas acreditar, 
confiar e se abandonar em Deus”, disse.

Para Pe. Hamilton, é a sensação de 
receber um presente sem merecimento 
nenhum. “Ganhamos uma graça e não 
merecemos. O sacerdócio é um grande 

MAIS DOIS SACERDOTES PARA A MESSE DE DEUS

dom do Espirito Santo e Deus nos quis. 
Eu não sei o porquê, mas Deus nos quis. 
É uma grande história de vitória, vitória 
do povo de Deus e também nossa. O 
povo de Deus nos alegra muito, me sinto 
muito feliz por ajudar com a obra do 
Senhor”, frisou o sacerdote.

Dom Pedro, inclusive, ressaltou que 
foi Deus que os quis. “Tudo é graça 
de Deus. Cristo não tinha necessidade 
de escolhê-los, mas Ele os escolheu. 
O sacerdócio não é de vocês, mas de 
Cristo. Então, deixe que Ele governe a 
vida de vocês”, pontuou o bispo. “Vocês 
serão sacerdotes 24 horas por dia porque 
disseram seu ‘sim’”, completou.

O bispo ainda pediu para que ambos 
sejam homens do Espírito Santo. “Não 
sejam medrosos. É por medo que se 
apega aos cargos, ao dinheiro, à família. 
O medo é o contrário da fé. É o Espírito 

Santo que nos liberta do medo, da 
mediocridade”, disse. “Sejam homens do 
Espírito Santo em meio a uma sociedade 
materialista, sejam sempre movidos 
pelo Espírito Santo”, pediu o pastor do 
Grande ABC.

História de fé
Entre os sacerdotes presentes estavam 

dois especiais para os novos padres: 
Pe. Joaquim de Souza e Pe. Antônio 
Moura da Silva, que acompanharam a 
entrada de Pe. Hamilton e Pe Camilo, 
respectivamente, ao seminário. Os dois 
estavam felizes em participar de um 
momento tão importante de dois jovens 
que foram seus paroquianos.

Pe. Moura recordou até a passagem da 
apresentação do menino Jesus. “Estou 
como Simeão. Ele teve um aviso de 
Deus que não morreria sem ver o Senhor. 

No dia que Maria e José apresentaram 
Jesus no templo, ele pegou o menino e 
falou a Deus: agora você pode me levar 
o seu servo. Hoje estou assim, com esta 
alegria muito grande”, disse o sacerdote, 
que, como pároco da Nossa Senhora 
Auxiliadora, teve três sacerdotes de sua 
paróquia: Pe. Vanderlei Nunes e Pe. 
Romeu, além do Pe. Camilo.

Recuperando de um problema no 
coração, Pe. Joaquim disse que foi uma 
Missa com emoções muito fortes, aliás, 
ele viu seu paroquiano Hamilton, da 
São Sebastião, em Rio Grande da Serra, 
iniciando a caminhada ao sacerdócio. “É 
uma emoção muito grande e não dá para 
expressar em palavras. É alegria enorme 
participar de sua ordenação e agradeço a 
Deus por este presente. É uma bênção de 
Deus”, disse.

Quem também estavam orgulhosas 
eram suas mães. “No início não queria que 
ele fosse padre, mas ele tomou a decisão 
desde pequeno. Sempre frequentou a 
Igreja. Hoje estou tão feliz que fiz questão 
de ser a primeira a comungar com ele”, 
disse Ivanildes Maria Leão de Lima, mãe 
de Pe. Camilo. “Meu coração está bem 
como nunca esteve. Sabia que iria chegar 
este dia. É o sonho dele, desde os quatro 
anos. Ele nunca desistiu. É um orgulho”, 
disse Ivanilda Gomes Nascimento, mãe 
do Pe. Hamilton, seu único filho.

Administradores Paroquiais
Elogios pela caminhada até agora, os 

novos padres já sabem onde vão começar 
a pastorear. Pe. Hamilton e Pe Camilo 
serão administradores paroquiais nas 
Paróquias São Felipe Apóstolo (Mauá) 
e Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
(São Bernardo), respectivamente.

LEMAS

Pe. Camilo 
“Eu vim para que tenham vida”

 (Jo 10, 10)

Pe. Hamilton 
 “Eu te louvo, Pai, Senhor do Céu e da 

Terra” (Mt 11, 25b)

Texto escrito por Thiago Soares
Fotos: Fernanda Minichello
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Igreja e 
ação SocIal

Dia 09/06 - 19h - Sexta-Feira e 10/06 - 9h - Sábado - Análise Teológico-Pastoral como tema da Sessão Sinodal, no Instituto Sagrada Família, 
Rua Mandari, 68, no Jardim Paraíso, em Santo André.
Dia 15/06 - Quinta-Feira - Missa de Corpus Christi a ser celebrada nas Regiões Pastorais da Diocese de Santo André.
Dia 25/06 - 15h - Domingo - Caminhada pela Paz em lembrança ao assassinato de Pe. Leo Commissari, promovido pela comunidade da Jesus 
de Nazaré de São Bernardo do Campo.
Dia 27/06 - 19h30 - Terça-Feira - Missa em Ação de Graças pelos 35 da criação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Bairro Alves Dias, 
de São Bernardo do Campo.
Dia 30/06 - 20h - Sexta-Feira - Missa em Ação de Graças pela Dedicação da Paróquia Santa Rita, da Vila Santa Rita, em Santo André.

O importante e necessário trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo

A Sociedade de São Vicente 
de Paulo (SSVP) é uma 
organização civil de leigos, 

homens e mulheres, dedicada ao trabalho 
cristão de Caridade. Foi criada em 23 de 
abril de 1833, em Paris, na França, por 
um grupo de 6 jovens universitários 
católicos e um senhor mais velho, 
com o objetivo de aliviar o sofrimento 
das pessoas vulneráveis e fortalecer a 
fé de seus membros. Rapidamente a 
Sociedade espalhou-se pelo mundo e já 
está presente em 150 países.

Em seu trabalho caritativo, auxilia 
diariamente cerca de 30 milhões de 

pessoas, por meio da dedicação dos cerca 
de 800 mil voluntários que formam a SSVP. 
No Brasil, a instituição foi fundada em 
1872. No nosso país são aproximadamente 
153 mil membros, também conhecidos 
como confrades (homens) e consócias 
(mulheres). Aqui a instituição mantém 
creches, escolas, projetos sociais, lares de 
idosos, e contato semanal com cerca de 74 
mil famílias em necessidade.

Uma rede de caridade
Existem cerca de 20 mil Conferências 

no Brasil, que reúnem aproximadamente 
153 mil voluntários. Seu lema é “aqui nada 

Os presbíteros da Diocese de 
Santo André vivenciaram 
dois importantes momentos 

de fraternidade e de unidade. Primeiro,  
ao participarem de 16 a 18 de maio, da 
Formação Anual do Clero, trabalhando 
o tema Amores Laetitia - Exortação 
Apostólica Pós-sinodal amor na família. 
E depois, (19/05), participaram da 
Reunião Geral do Clero.

Dom Pedro, ao acolher os presbíteros,  
afirmou que “este momento de formação 
é de suma importância, sobretudo quando 
tratamos da questão do sacramento do 
matrimônio e das questões que englobam 
os desafios da família na modernidade”. 

O trabalho de caridade desenvolvido no Brasil, teve como consequências uma expansão de atividades e a obtenção de uma grande credibilidade por parte da população

Formação Anual e Reunião do Clero fortalecem a unidade sacerdotal
Seguindo o exemplo de outras dioceses 
e regionais, a Diocese de Santo André 
dedicou este tempo para o estudo e 
reflexão do tema, sob a orientação do 
padre espanhol jesuíta, José Ramon. O 
encontro foi no centro de convenções 
Santa Mônica, em Guarulhos.

A segunda parte deste encontro, na 
Reunião Geral do Clero, aconteceu em 
Santo André. Inicialmente ouviram 
a palestra sobre o “Padre e as Mídias 
Sociais: compreender para utilizar”, 
apresentado pelo Pe. Tiago Silva, mestre 
em comunicaçao e diretor de comunicaçao 
da Diocese. Entre os outros assuntos, 
tratou-se: Sínodo Diocesano, Ministérios 

Extraordinários,  Diretórios Diocesanos, 
novo projeto do Setor Música para o 
Hinário do ABC Litúrgico, produção da 
Novena de Natal, Extranet (sistema de 
comunicação interna e externa).

Clareando alguns pontos estudados, foi 
formada uma comissão formada pelos 
sacerdotes, Pe. Pedrinho, Pe. Felipe, Pe. 
Guilhermo e Pe. Hamilton para preparar a 
novena de Natal.  Pe. Gonise explicou que 
a idade mínima para receber a instituição 
do Ministério Extraordinário passou dos 
25 para 23 anos, e que a recondução só 
poderá ser feita por duas vezes seguidas. 
Reforçou que as paróquias não poderão 
criar vestimenta diferente da já aprovada 

pela diocese. No Setor Música, um 
novo Hinário está sendo preparado para 
compor o Folheto Litúrgico. Após lançar 
os Diretórios Diocesanos para normatizar 
as ações dos Diáconos Permanentes e a 
Formação Presbiteral, a Diocese de Santo 
André prepara o da Liturgia, a ser lançado 
na 3ª Sessão Sinodal e o de Sacramentos, 
até o final do ano.

se perde, tudo se destina”. Na Diocese 
de Santo André atuam dois núcleos. 
O Conselho Central de Santo André, 
abrangido por esta cidade, mais Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e 

o Conselho Central de São Bernardo do 
Campo, incluindo além deste município, 
os de São Caetano do Sul, e Diadema. 
Você que deseja participar ou contribuir, 
entre em contato pelo telefone: 4436.9650.

CRONOGRAMA  
DA IMAGEM 
PEREGRINA

Região Pastoral Santo André Utinga

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 
Chegada: 02/jun - Saída: 07/jun
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora  
Chegada: 07/jun - Saída: 12/jun
Paróquia Santa Gemma Galgani  
Chegada: 12/jun - Saída: 17/jun
Paróquia Nossa Senhora Aparecida  
Chegada: 17/jun - Saída: 22/jun
Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto 
Chegada: 22/jun - Saída: 27/jun

Uma tradição que vem se 
firmando na Diocese de 
Santo André é o encontro 

anual do bispo com os presbíteros mais 
jovens. Divididos em dois grupos, um 
com até cinco anos de ordenação,  outro 
entre seis e doze anos. Neste ano,  as 
reuniões aconteceram nas manhãs de 
duas quintas-feiras, (11/05 e 25/05), na 
residência episcopal, quando o bispo e 
os padres conversaram sobre a realidade 
que vivenciam tanto no serviço pastoral,  
como na questão administrativa e, 
ainda, na vida comunitária e afetiva. 
Cada sacerdote teve a possibilidade de 
relatar sua história, ouvir os demais 
colegas e propor iniciativas que possam 
tornar o ministério ordenado mais 
profícuo. Segundo relato do Pe. Felipe 
“o encontro foi positivo e, pela troca de 

Grupo dos novos sacerdotes tem 
encontro com bispo diocesano

experiências, contribuiu muito para que 
não nos sintamos sozinhos ou isolados”. 

Rezar pelas Vocações

No dia 7 de maio, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo aconteceu mais 
uma ação da Pastoral Vocacional: A 
Hora Santa, um momento forte de 
oração pelas vocações sacerdotais, 
religiosas, missionárias e laicais.
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Igreja e a Nova evaNgelIzação

Em outubro do último ano, nosso 
Bispo Diocesano, Dom Pedro, 
realizou a visita missionária 

nas 12 paróquias que compõem a Região 
Pastoral Santo André Utinga. Nos meses 
que antecederam à mesma, as Pascons 
das paróquias da Região, se reuniram para 
realizar a cobertura da visita, nas diversas 
realidades: hospitais, postos de saúde, 
casas de paroquianos enfermos etc.

Esta união foi um fato inédito em 
toda nossa Diocese e, após a belíssima 
cobertura realizada pelas pastorais, rendeu 
frutos. Os coordenadores das três Pascons 
mais estruturadas da região: as paróquias 
Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora 
de Fátima e Santa Teresinha, junto com o 
Pe. Tiago Silva, assessor da comunicação 
na Região, e também do seu coordenador, 
Júnior Medeiros, continuaram a se reunir 

Pastorais da Comunicação da Região Utinga visitam paróquias
Esta união foi um fato inédito em toda nossa Diocese e, após a belíssima cobertura realizada pelas pastorais, rendeu frutos

Coleta “Campanha da Fraternidade”
O ato concreto da Campanha da Fraternidade se expressa pela oferta de doações em dinheiro para a Coleta da Solidariedade. É um sinal de fraternidade e de partilha feito em âmbito nacional 
em todas as comunidades cristãs católicas. Esta coleta é sempre feita no Domingo de Ramos. Aqui os números ofertados pela Diocese de Santo André. Valores entregues até o dia 30/05/2017

Coleta “Campanha da Lugares Santos”
A necessária coleta aos lugares santos. Por ocasião da Sexta Feira Santa acontece  a tradicional coleta para os lugares santos. Graças a esta coleta as pedras vivas que vivem 
nestes locais podem desenvolver muitos frutos em ação evangelizadora. Apresentamos os números ofertados para a Diocese de Santo André. Valores entregues até o dia 30/05/2017

e resolveram incentivar e auxiliar as 
demais paróquias que ainda não possuem 
uma Pastoral da Comunicação, formando 
assim a Pastoral da Comunicação - 
Regional Utinga.

Destas reuniões, uma unidade foi 
surgindo, e um material para as formações 
foi elaborado, contendo temas importantes 
para uma Pascom: como iniciar, como 
se relacionar com as demais pastorais da 
comunidade, quais ferramentas podem 
ser utilizadas, dificuldades a serem 
enfrentadas, técnicas de arte e redação etc.

Com o material pronto, chegou a hora 
da Pascom - Regional Utinga - ser uma 
Igreja em missão e começou a visitar as 
paróquias. Aberta a novos agentes da 
Pascom, paroquianos interessados em 
criar a pastoral e toda a comunidade.

A primeira paróquia a ser visitada foi a de 

Santo Antônio, no Jardim Santo Antônio, 
no dia 18 de abril, que está iniciando a 
Pastoral da Comunicação paroquial. Com 
uma ótima participação da comunidade, 
todos os principais temas foram passados, 
sanando diversas dúvidas e os auxiliando 
a caminhada de Evangelização.

E a Pascom Regional Utinga não 
para por aí. Esta formação será levada 
às demais paróquias da região a partir 
de junho deste ano. Com a graça de 
Deus, novas pastorais irão surgir desta 
iniciativa e, com este exemplo, que as 
demais Pastorais da Comunicação de cada 
regional da Diocese se unam e incentivem 
a criação dando o apoio necessário a 
novas Pastorais da Comunicação.

Texto escrito por Rodrigo Caserta
Pascom Nossa Senhora de Fátima

65 anos de Dom Pedro, 
todos vividos na graça

de Nosso Senhor

No dia 5 de maio, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, Dom Pedro 
celebrou mais um ano de vida e disse 
aos fiéis: “Completo 65 anos, uma 
idade muito comentada no Brasil de 
hoje, mas digo que vou caminhar na 
alegria de servir e fazer o melhor para 
agradecer a Deus pela vida e por ter me 
dado essa missão de ser sacerdote”.
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Todos os meses, os 
mílites colaboradores 
da Milícia da Imaculada 

recebem com muito carinho uma 
carta com a revista O Mílite, a 
mensagem do Frei Sebastião 
e o boleto para contribuir 
com um valor espontâneo 
para a evangelização. Duas 
vezes ao ano, a MI também 
envia a Campanha Extra, uma 
arrecadação com destino certo 
que também ajuda a Obra em 
suas principais necessidades. 
Mas dentre elas, uma campanha 
foi especial e motivo de 
reconhecimento: “Família, o 

Não poderia ter data melhor. 
No dia que se completaram 
100 das Aparições de Nossa 

Senhora de Fátima (Portugal), em 13 
de maio (sábado), o Frei Sebastião 
Benito Quaglio, da Ordem dos Frades 
Menores Conventuais (OFM Conv.), 

Frei Sebastião é homenageado 
pelo Vaticano em dia 

de Nossa Senhora de Fátima

RECONHECIMENTO

foi homenageado com a Medalha Pro 
Ecclesia et Pontifice, que significa “Pela 
Igreja e pelo Papa”, pelos mais de 50 
anos de evangelização como sacerdote e 
missionário nos meios de comunicação.

O bispo da Diocese de Santo André, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, presidiu a 
Santa Missa na Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, em Santo André, e entregou 
ao Frei a honraria, que adentrou a Igreja 
pelas mãos do Cavaleiro e da Dama da 
ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, 
uma instituição milenar da Igreja.

O pedido da homenagem foi realizado 
pelo bispo, com o intuito de reconhecer 
a lealdade do Frei Sebastião para com a 
Igreja e o serviço à comunidade eclesial, 
desempenhados por Frei Sebastião 
durante os mais de 50 anos em que 
reside na região. “Nada melhor que 
neste dia para que apresentássemos 
diante da Mãe querida o nosso irmão e 
amigo Frei Sebastião. Ele faz parte da 
história desta Igreja do Grande ABC. 
Queremos sinalizar nossa gratidão, com 

esta condecoração conferida a alguém 
que trabalhou pelo Papa e pela Igreja 
na difusão do Evangelho. Queremos 
bendizer a Deus pela vida do Frei e por 
todas as graças que recebeu pelas mãos 
de Maria”, destacou Dom Pedro.

Atualmente como reitor do 
SantuárioImaculada Conceição e  
São Maximiliano Maria Kolbe, no 
Riacho Grande (São Bernardo), Frei 
Sebastião teve atuação fundamental na 
evangelização na cidade, como pároco 
da Santíssima Virgem, no Jardim do Mar, 
e também da Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, no bairro DER, além 
de ajudar outras paróquias da Diocese. 
“Este gesto me fez pensar muito. Sempre 
quis levar Jesus a todos os corações sob 
a proteção de Nossa Senhora. Tenho 
certeza que o senhor (o bispo) fez isso 

com muito amor. E agradeço à diocese, 
a todos os padres. Tenho aqui como 
minha família e fico muito feliz”, disse 
o Frei, também presidente da Milícia da 
Imaculada, fundada pelo santo polonês 
São Maximiliano Kolbe.

O dia também fez recordar as 
aparições de Nossa Senhora em 
Fátima (Portugal). Os fiéis, inclusive, 
saíram e realizaram uma procissão 
luminosa em torno da Praça do Carmo. 
“Maria é aquela que acreditou e foi 
obediente. Ela ouviu a palavra de 
Deus e a praticou. O Evangelho nos 
mostra Jesus que apresenta sua mãe. O 
desejo de Maria é que nós ouçamos o 
Senhor e coloquemos em prática seus 
ensinamentos. Nossa Igreja não é uma 
família de órfão de mãe. Este é o maior 
desejo”, disse o bispo.

sonho de Deus”, que foi enviada em 
outubro de 2016.

Graças a essa campanha, a MI ganhou o 
Prêmio ABCR 2017 como melhor mala-
direta de 2016! Mala direta é o nome 
que se dá à carta mensal enviada para 
milhares de pessoas. Esta premiação foi 
entregue na noite desta quinta-feira, 18 
de maio, no Hotel TRYP Nações Unidas, 
em São Paulo, pela Associação Brasileira 
de Captadores de Recursos (ABCR), 
uma organização sem fins lucrativos que 
tem a missão de promover, desenvolver 
e regulamentar a atividade de captação 
de recursos no terceiro setor.

Para Nathalia Silva, coordenadora 

do departamento de Comunicação 
e Marketing, além de ser um 
reconhecimento pelo trabalho da MI, 
estar entre os premiados nos mostra 
que estamos no caminho certo. “Captar 
recursos para uma Obra do bem é um 
desafio diário. O cenário do nosso 
país não é dos melhores e isto torna a 
arrecadação ainda mais desafiadora. 
No entanto, o povo de Deus é generoso 
e extremamente consciente de que é 
preciso contribuir, fazer sua parte na 
evangelização. A união de forças é o 
que está fazendo a diferença na vida 
de milhares de pessoas e este prêmio é 
prova disto”, afirma.


