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Quem não pode comparecer 
tem uma nova data para fazer o 
conferimento. 
Veja detalhes na página 5. 

Messe da Diocese 
recebe seis mil  

Ministros Extraordinários
O grande evento mariano do Terço 
dos Homens reuniu 1.500 em 
evento no Santuário da Pauliceia.
Veja na página 4.

Quando os homens
se  reúnem para
rezar por Maria

No mês que a Igreja celebra a vida missionária, trazemos testemunhos que nos fazem refletir a passagem de Mateus 19:29: “E todo aquele que tiver deixado 
casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna”.
A matéria especial está na página 3.

Testemunhos de MISSIONÁRIOS
que ensinam a ação de servir



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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Deus não exclui ninguém e quer nossa plenitude
No Reino de Deus não há desempregados, todos são chamados a fazer a sua parte

O Papa Francisco recordou 
que a justiça de Deus não 
tem nada a ver com a justiça 

humana, e que no seu Reino “Ele dará 
uma recompensa a todos”. Foi durante 
comentário da parábola na qual Jesus 
conta como o dono de uma vinha 
contrata um grupo de trabalhadores e 
promete-lhes um denário diário. Mais 
tarde, ao encontrar ao meio-dia, outro 
grupo de trabalhadores também os 
contratou pelo mesmo salário, apesar 
de trabalhar a metade do tempo.

Deste modo, explica o papa, “Jesus 
comunica dois aspectos do Reino de 
Deus: o primeiro é que Deus quer 
chamar todos para que trabalhem em 
seu Reino. O segundo é que, no final, 
quer dar a todos a mesma recompensa, 
ou seja, a salvação, a vida eterna”.

“Naturalmente, os trabalhadores 

que foram contratados em primeiro 
lugar, reclamam porque achavam que 
iam cobrar o dobro do que aqueles que 
trabalhavam menos. O proprietário da 
vinha, pelo contrário, recorda-lhes que 
receberam o que haviam combinado; se 
logo depois ele quis ser generoso com 
os outros, os primeiros não devem ser 
invejosos”, explicou Francisco.

A mensagem da parábola é a 
seguinte: “No Reino de Deus não há 
desempregados, todos são chamados a 
fazer a sua parte; e para todos, no final, 
haverá a recompensa que vem da justiça 
divina, não humana, para a nossa sorte, 
isto é a salvação que Jesus Cristo nos 
adquiriu com a sua morte e ressurreição. 
Uma salvação que não é merecida, mas 
doada, gratuita, esta que Jesus nos dá”.

O Pontífice manifestou que “com esta 
parábola, Jesus quer abrir os nossos 

Cáritas e a campanha 
sobre imigração e refúgio

Os imigrantes são nossos irmãos e 
irmãs em busca de uma vida melhor

No dia 27 de setembro a Cáritas 
Brasileira lançou, no alto 
do Corcovado, a campanha 

mundial “Compartilhe a Viagem”, 
dedicada à sensibilização e à informação 
sobre imigração e refúgio. O Cristo 
Redentor, que sempre recebe a todos de 
braços abertos, foi escolhido para ser 
o embaixador da campanha por ser um 
ícone do acolhimento, já que a proposta 
para a mobilização social tem o objetivo 
de promover a cultura do encontro, 
para abrir espaços e oportunidades aos 
imigrantes junto às comunidades locais.

Segundo Dom João José Costa, 
arcebispo de Aracaju (SE) e presidente da 
Cáritas Brasileira, o desejo é que em cada 
diocese, paróquia, comunidade, possa 
acontecer um momento de mobilização, 
de comunicação sobre a campanha.

Com a iniciativa, a Cáritas deseja que 
essas pessoas se conheçam, troquem 
experiências, multipliquem saberes e 
compartilhem a vida de forma positiva.

A campanha ganhou um comentário 
do Papa Francisco. Ele, que já havia 
expressado que considera a imigração 
forçada uma “tragédia humana”  nos ensina 
que “os imigrantes são nossos irmãos 
e irmãs em busca de uma vida melhor, 
longe da pobreza, da fome, da exploração 
e da injusta distribuição dos recursos do 
planeta, que devem ser compartilhados 
equitativamente por todos”.

No Brasil, 9.552 pessoas, de 82 
nacionalidades, já tiveram sua condição 
de refugiadas reconhecidas. Desde o 
início do conflito na Síria, 3.772 pessoas 
desse país solicitaram refúgio em nosso 
País. Nos últimos meses há também 
um crescente número de solicitação de 
refúgio por cidadãos da Venezuela.

corações à lógica do amor do Pai, que 
é gratuito e generoso. Deus não exclui 
ninguém, e quer que cada um alcance 
sua plenitude”.

Apoio

Somos herdeiros do Concílio 
Vaticano II, ele despertou 
a Igreja para seu dever 

missionário primordial: “A Igreja 
peregrina é por sua natureza missionária, 
visto que tem a sua origem, segundo 
o desígnio de Deus Pai, na missão do 
Filho e do Espírito Santo” (AG 2). 
A Igreja é continuidade da missão de 
Jesus na força do Espírito Santo.

A missão é obra de Deus e Jesus é 
o primeiro e o maior evangelizador. A 
iniciativa da missão é sempre de Deus 
porque Ele nos amou primeiro (cf. 1Jo 
4,19). Tudo isto exige da Igreja (de nós 
que somos Igreja) a passagem de uma 
missão territorial, que pensa a missão 
referindo-se a lugares distantes, para uma 
visão de missão como um modo de ser 
Igreja. Assim, a missão é responsabilidade 
de todos e o ser missionário é empenho 
que decorre do batismo.

Quando a Igreja na América Latina, 
na V Conferência do Episcopado, em 
Aparecida, reafirma o convite para que 
todos sejam discípulos missionários 
está fazendo opção clara. Opção de 
uma Igreja que não se entende mais 
somente voltada para si mesma, ou 
preocupada apenas com uma pastoral de 
manutenção. Somos todos convidados a 
ter iniciativas missionárias: “A missão 

está a serviço de todos os homens e se 
manifesta como vida nova em todas 
as dimensões da existência pessoal e 
social” (cf. DA 13). É uma Igreja “em 
saída”, na proposta do Papa Francisco.

Desta maneira, as paróquias devem 
ser comunidades de comunidades 
missionárias, centro de irradiação 
missionária. A nova evangelização quer 
partir dos católicos não evangelizados 
(cf. DA 286), reevangelizar os não 
praticantes (cf. RM 33), para ir em 
missão aos que não conhecem a Jesus. 
É a missão em âmbito universal. Não 
devemos ter medo desta Igreja em estado 
permanente de missão, porque se “Deus 
na missão nos pede tudo ele também nos 
dá tudo” (cf. Papa Francisco in EG 12).

São quatro os critérios para uma Igreja 
missionária: abandonar o imobilismo/
comodismo, ouvir a todos, ter as portas 
abertas, assumir um objetivo missionário, 
um estilo missionário concentrado no 
essencial. O 7º Plano de Pastoral de nossa 
Diocese tem como primeira urgência 
“Uma Igreja em estado permanente de 
missão”. E nosso Sínodo Diocesano tem 
como lema: “O sonho missionário de 
chegar a todos”. Olhando nossa história 
notamos sua vocação missionária que 
hoje deve ser retomada com mais força 
e determinação.

Descrer da missão é desacreditar 
Jesus, o grande missionário do Pai. É 
desacreditar a finalidade da Igreja, que 
é ser missionária, e por fim, desacreditar 
a própria vocação cristã, que brota do 
batismo. Enfim, é desacreditar o Reino 
de Deus, que se expande com a missão: 
“Ide pelo mundo pregai o Evangelho a 
toda criatura” (Mc 16,15).

Ouçamos o apelo do Espírito Santo 
que nos pede uma Igreja, nossa Igreja 
de Santo André, em estado permanente 
de missão.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Igreja missionária, por que?
Descrer da missão é desacreditar Jesus, o grande missionário do Pai. É desacreditar a finalidade da Igreja, que é ser missionária

A voz do Pastor

No Brasil, 9.552 pessoas, de 82 
nacionalidades, já tiveram sua 

condição de refugiadas reconhecida
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"Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações"

Nasci em Porto Principe, no 
Haiti e entrei no seminário em 
novembro de 2005. Minha 

ordenação foi em 23 de março de 2014. 
Como padre tenho exercido minha ação 
missionária no Brasil, onde sirvo como 
Vigário Paroquial da Paróquia Santo André.

Cada pessoa vivencia o seu chamado 
vocacional de forma própria. Cada um 
tem sua forma de abraçar a sua missão. 
Entendo que minha família teve uma 
importância muito grande. O papel de 
minha mãe foi fundamental nesta escolha.

Na cidade onde nasci tem um centro 
missionário dos Padres Carlistas 
muito forte. Cresci vendo a ação 
destes sacerdotes missionários, me 
aproximando, aprendendo os seus 
carismas, admirando aquela forma de 
agir, até que decidi aceitar de vez a voz 
daquele chamado que vinha de Deus.

Esta vocação foi sendo amadurecida 
ao longo dos estudos, e cada vez sentia 
em meu coração que era isso que queria 
para minha vida. Ser padre me faz feliz.

O carisma da nossa congregação é a 

ação missionária. Ela nasceu para servir 
os imigrantes que saiam de seus países 
procurando uma vida melhor em locais 
distantes. Nosso trabalho é ajudar as 
pessoas neste momento de mudança 
radical em suas vidas. 

São pessoas que deixam seus lares, 
seus familiares, sua vida, seu chão e 
partem para encontrar um novo jeito 
de viver suas vidas. Nossa ação está 
presente nos cinco continentes. Aqui no 
Brasil, iniciamos nas décadas passadas 
no atendimento aos italianos, espanhóis, 
portugueses. Hoje a preocupação é com 
os haitianos e os venezuelanos. Sem 
contar a ação dos próprios brasileiros 
que deixam seus estados de origem para 
viver nos grandes centros urbanos, como 
o estado de São Paulo. Sabemos que para 
quem não encontra esta vida melhor em 
seu novo local, tudo fica pior.

A vida do missionário encontra 
respaldo na Bíblia. Em Mateus 28, 19-20 
podemos ler: Ide para o mundo inteiro. É 
isto que fazemos. Nosso trabalho é tornar 
o mundo mais humano, mais justo.

PADRE JEAN DICKSON SAINT CLAÍRE, CS
Congregação dos Padres Carlistas

Nasci em Fortaleza, no Ceará e 
costumo dizer que o chamado 
de Deus é irresistível. Desde 

muito cedo senti um forte desejo de 
anunciar para outros povos. Cada dia 
acordo com o pensamento de que existe 
uma pessoa em algum lugar, que só será 
evangelizada pela minha oferta, pelo 
meu testemunho.

Sempre coloquei minha missão 
na frente de todos os obstáculos. O 
importante é fazer a experiência de 
Deus em nossa vida. Fazer aquilo que 
Deus nos pede. A felicidade se encontra 
justamente em executar esta ação 
missionária.

Um fato que me marcou muito 
em minha caminhada aconteceu 
em Fortaleza. Sempre saíamos para 
evangelizar em todos os locais. A noite 
íamos até as baladas dos jovens. E numa 
destas ações vi um jovem e senti vontade 
de me aproximar dele. Ficamos horas 
conversando. Sentia que naquela noite 

emprestava meus ouvidos para Deus 
ouvir aquele rapaz. Ele contou do desejo 
de se jogar da ponte por não sentir que 
não era amado pela família. Mas ao final 
revelou que tinha sentido que Deus o 
amava e agia na vida dele. Falou de suas 
amarguras, de seus pecados e ao final era 
outra pessoa, um fiel que se encantava 
em seguir Deus dali para frente. Naquela 
noite fui um sinal de Deus em sua vida. 
Entendo que esta é a razão de nossa 
missão como missionários.

Uma frase que me acompanha desde 
o dia em que me despedi de meus 
familiares, no Aeroporto em Fortaleza, 
foi, “Vale a Pena”. Vale a pena deixar 
tudo, sem medo de perder o que amamos, 
porque Deus nos dá cem vez mais. Só 
experimentamos este estar próximo de 
Deus, se aceitarmos dizer adeus para um 
monte de coisas e irmos trilhar o caminho 
missionário. Gente: Vale a pena, deixar 
tudo, pois só na missão encontramos o 
verdadeiro tudo, que é o próprio Deus.

JULIANA CAVALCANTI DOS SANTOS
Consagrada da Comunidade Vida Católica Shalom

Nasci em Medelin, Colômbia e 
fiz meus votos no Santuário 
de Aparecida, em São Paulo, 

em janeiro de 2015. Estou no Brasil 
desde setembro de 2012.

Costumo dizer que a minha alegria vem 
do que recebo por servir à Deus. Em nossa 
congregação temos muitos afazeres para 
Deus, como as atividades na escola, mas 
é a ação missionária que nos completa. 
Isto acontece quando fazemos as visitas, 
vamos às casas, aos hospitais, aos asilos, 
quando servimos como missionárias.

É muito forte o sentimento quando 
vemos a alegria no semblante do outro, 
naquele que nos ouve. São eles que nos 
move nesta missão. Não é levar dinheiro, 
o bem que levamos é a Palavra de Deus 
em compartilhar o dom de escutar o outro.

Tudo isso acontece, dando a conhecer 
a todos como é importante acolher o 
migrante, o refugiado, o trabalho para que 
sejam inseridos em uma nova sociedade.

Quando cheguei foi um pouco difícil, 
já que a cultura é diferente, porém o 

brasileiro é muito acolhedor. Claro que 
é um pouco difícil, quando sentimos 
saudade de nosso país, de nossa família, 
mas a missão nos conforta. Por isso digo a 
todos: Não tenham medo, experimentem 
e você verá que não se arrependerá.

Lembro de uma procissão quando vi 
uma mãe com seu filho no colo. De repente 
aquele menino vai até a Virgem e lhe dá um 
beijo, demonstrando uma forte devoção. 
Ele uma pequena criança, nos ensinando a 
amar a Mãe de Deus. Esta experiência me 
marcou muito, por que depois aquela mãe 
nos contou que seu filho tinha passado por 
uma cirurgia no cérebro e nos procurou 
para rezar pela vida dele.

Estou distante, mas não sinto solidão. 
Não estou sozinha. Estou na companhia de 
Deus. Quando sentimos sua forte presença, 
compreendemos que não estamos sozinhos. 
A presença da congregação também nos 
ajuda a vivenciar esta vida missionária. Por 
isso digo, não sintam medo. Nós podemos 
ser a ponte entre Jesus e uma infinidade de 
pessoas que aguardam a Palavra de Deus.

IRMÃ DORA SUAZA
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu

Sou mineira de Itajubá. Fiz os 
primeiros votos em Potim, São 
Paulo em dezembro de 2009. 

Depois segui em missão pela Itália. Hoje 
na Diocese de Santo André, sou vice-
diretora do Colégio São José, de minha 
congregação religiosa.

Quanto ao meu chamado vocacional, 
um significado muito forte foi a frase 
‘Acolhendo e promovendo a pessoa do 
migrante e o refugiado’. Tem um valor muito 
significativo para mim, o fato de estar junto 
com as pessoas, acolhê-las e escutá-las e 
assim, anunciar o Reino de Deus a todos.

Claro que sentimos a distância de nossos 
entes queridos, mas aprendi que as pessoas 
com quem nos comunicamos passam a ser 
a nossa família. Podemos fazer do novo 
lugar, o nosso lugar, e as novas pessoas, 
passam a ser a nossa família.

O fato que mais me marca como 
missionária aconteceu no sul da Itália, região 
da Sicília, quando acolhíamos os refugiados 
que chegavam pelo Mediterrâneo a procura 
de abrigo. Em Siracusa vimos um homem 
desembarcar com várias partes do corpo 

quebradas. Esta cena nos marcou muito. 
Mais tarde no hospital pude conversar 
com ele longamente. Seu nome é Abdon, e 
vinha da Eritréia. Era uma pessoa de posse, 
engenheiro, mas que chegava sem nada. 
Ele decidiu fugir, para não ter que ir para a 
guerra. Não queria pegar em armas, matar 
pessoas.

No deserto caiu do caminhão e se 
machucou tremendamente, mas dois 
amigos o socorreram e puseram de volta 
na carroceria. Ele só tinha a roupa do 
corpo e um pequeno papel embrulhadinho 
num plástico onde se liam os números do 
telefone de seu único contato na Itália. 
Assim, caso caísse no mar, o papel não 
ficaria molhado. Era sua maior riqueza. 
Era seu único bem, o contato com o irmão 
para iniciar uma nova vida.

Digo que vale a pena apostar nossa 
juventude neste trabalho. Vale a pena 
pela causa que acreditamos. Deus faz 
maravilhas em nossa vida. Só é preciso 
acreditar e aceitar. Responder sim, sem 
sentir medo. O que nos move é o coração 
aberto para nos deixar ir até o outro.

IRMÃ ANDRI RENATA VILAS BOAS
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu

Padre Jean Dickson Saint Claíre, CS Irmã Dora SuazaIrmã Andry Renata Vilas Boas Juliana Cavalcanti dos Santos

Fotos: Fernanda Minichello

Missionários vivenciam o ensinamento da passagem bíblica 28:19 de Mateus
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Com a presença de Dom Pedro, Terço dos Homens celebra 
300 anos de bênçãos de N. Sra. Aparecida

O primeiro grande evento do 
Movimento Mariano do Terço 
Masculino reuniu no sábado 

(23/09), cerca de 1,5 mil representantes 
de diversas paróquias dos sete municípios 
que integram a Diocese de Santo André, 
no encerramento da visita da Imagem 
Peregrina no Grande ABC.

Em um dia ensolarado, a Romaria em 
louvor a Nossa Senhora Aparecida, no 
Santuário batizado com o nome da Mãe 
de Deus, no bairro Paulicéia, em São 
Bernardo do Campo, foi marcante para 
devotos e participantes do Terço dos 
Homens na região.

Com o tema: “Sob o Seu Olhar, Oh Mãe”, 
o evento teve início por volta das 7h, quando 
os grupos de cada cidade começaram a se 
acomodar para a acolhida e oração inicial, 
como preparação rumo à procissão que 
percorreu ruas próximas ao Santuário.

Durante o itinerário, a caminhada foi 
agraciada com a chegada da imagem 
peregrina de Nossa Senhora Aparecida, 
conduzida pelo missionário redentorista 
Lucas Emanuel Almeida.

 
Desafios da evangelização

No retorno ao santuário, o bispo da 
Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, presidiu a missa 
no espaço externo da igreja. “Os 
homens estão rezando o Terço porque 
descobriram que são filhos de Maria. 
Se quisermos ser filhos de Maria, temos 
que evangelizar na sociedade. Maria é a 
primeira evangelizadora, a primeira na 
fila da fé que nos leva a Jesus”, ressalta 

Os homens estão rezando o Terço porque descobriram que são filhos de Maria

Segunda edição do evento 
reuniu 15 comunidades de 
diferentes países num espaço de 

confraternização e manifestação cultural 
no fim de semana dos dias 30/09 e 1º/10, 
na Igreja Matriz de Santo André; O bispo 
diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini 
prestigiou as atividades.

“A celebração de abertura foi 
emocionante. Essa Festa das Nações 
promove o amor e a acolhida. É essa a 
mensagem que queremos passar... De um 
mundo sem preconceitos e sem guerra. 
Que a paz e o respeito predominem entre 
os povos migrantes e imigrantes”.

A declaração do padre da Paróquia 
Matriz andreense, Jean Dickson Saint-
Claire, retrata os desejos de união 
entre as diferentes nacionalidades em 
detrimento da “construção de muros”. 
Ele é um dos mais de 50 mil haitianos 
que migraram para o Brasil, após o 
terremoto de 2010 que acometeu o país 
da América Central, em busca de sonhos 

e objetivos no prosseguimento da missão 
chamada ‘vida’.

“O amor é o alicerce de tudo. Para a 
gente fazer essa festa precisamos ter amor 
no coração. Amor ao próximo, aos nossos 
irmãos que sofrem, que vem chegando, 
que pedem a nossa ajuda, que quer um 
sorriso da gente. O objetivo dessa festa 
é justamente proporcionar, congregar a 
todos, as nações, os estrangeiros, junto 
com os brasileiros nessa comunidade local 
que acolhe e recebe os povos’, emenda o 
sacerdote haitiano, ao citar a importância 
de Jesus Cristo nos ensinamentos da 
acolhida ao próximo, na passagem bíblica 
do evangelho de Mateus 25:35: “Pois tive 
fome, e me destes de comer, tive sede, e 
me destes de beber; fui estrangeiro, e vós 
me acolhestes”.

Esse foi o sentido da realização da 2ª 
edição da Festa das Nações no fim de 
semana dos dias 30 de setembro e 1º de 
outubro, na Igreja Matriz de Santo André, na 
Vila Assunção, bairro da cidade andreense. 

Os representações de países 
integraram o encontro. 
Em sua maioria, latino-
americanos como uruguaios, 
chilenos, argentinos, 
bolivianos, paraguaios, 
haitianos, brasileiros... 
Mas também colônias 
portuguesas e japonesas, 
historicamente presentes na 
região, da África (Costa do 
Marfim) e até da Ásia (Síria) 
participaram do encontro.

O bispo da Diocese de Santo André, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, prestigiou 
as atividades, comparecendo ao evento, 
e disse: “A Festa das Nações é um 
grande momento de união de pessoas 
que integram várias nações. Esse é um 
gesto de paz, de amor entre os migrantes 
e que deixa uma mensagem otimista para 
todos os povos. Estão de parabéns pela 
organização e participação”, avaliou Dom 
Pedro. A reflexão do encontro é a de que 

Festa da Nações celebra a paz e integração entre os povos na região do ABC 

a integração entre os povos simbolize 
uma cultura da paz, amor e acolhida que 
prevaleça sobre as ações de intolerância, 
xenofobia e ódio na sociedade.

Reportagem e fotos: Fábio Sales

Dom Pedro, ao elogiar a iniciativa que 
já é realidade em 80% das paróquias do 
Grande ABC.

Ainda durante a homilia, o bispo 
diocesano citou a declaração do Papa 
Francisco, quando o líder da Igreja 
Católica esteve na cidade de Aparecida, 
em 2013, como encorajamento aos 
presentes na celebração. “Sejamos 
firmes para enfrentarmos os desafios da 
evangelização. O mal não é mais forte 
do que Deus. Deus é a nossa fortaleza, a 
nossa esperança para um mundo melhor”.

A Reza do Terço e a Consagração a 
Nossa Senhora encerraram um encontro 
marcado pela emoção e dedicação de 
todos e todas que contribuíram para o 
êxito das atividades.

 Dedicação e Cunho Social

O ponto de partida para a organização 
do evento - composta pelos setores de 
apoio, liturgia, eucaristia, ofertório e 
alimentação - ocorreu ainda em 2016, 
com a realização de 20 reuniões até 
setembro de 2017, a fim de que o 
entrosamento da equipe oferecesse 
o melhor aos participantes, de forma 
voluntária e sem custos para a Diocese, 
promovendo um encontro com cunho 
social, sendo que a renda do ofertório 
será revertida à Diocese para ajuda às 
famílias carentes.

A Paróquia Bom Jesus de 
Piraporinha, em Diadema, é pioneira na 
implementação do Terço dos Homens na 

Diocese de Santo André. No próximo dia 
19 de outubro serão comemorados 13 
anos do Movimento Mariano do Terço 
Masculino na região.

“O pessoal nos procura como referência 
para a implementação de novos grupos 
nas paróquias do ABC. Mas esse Terço 
regional serve para unir os grupos, a nível 
diocesano, e com a meta de realizarmos 
anualmente esse encontro. Todos com as 
camisas de suas paróquias. Porém, numa 
unidade para anunciar a reza em louvor a 
Maria e trazer as famílias para a igreja”, 
avalia o agente de organização escolar 
Carlos, 51 anos, um dos organizadores 
do evento, que participa da paróquia 
diademense e admite que não rezava o 
terço na infância.

“Mesmo de família portuguesa, comecei 
a rezar o terço na fase adulta. Hoje vejo 
minhas (duas) filhas (15 e 19 anos) com os 
terços na mão rezando e ambas participam 
da Missão Belém”, diz, orgulhoso.

Por outro lado, o coordenador anfitrião 
do movimento no Santuário Nossa 
Senhora Aparecida (Paulicéia – SBC), o 
mecânico Flávio, 44 anos, salienta que o 
objetivo o Terço dos Homens é promover 
a harmonia familiar, evangelizar e 
contribuir para uma sociedade mais 
igualitária, por meio da ação social.

“A intenção do Santuário é também 
ajudar as pessoas, com a arrecadação de 
alimentos para as famílias carentes, por 
meio de doações ao Servos do Senhor no 
Riacho Grande, o Lar Ancião e o Lar São 
José”, enfatiza.

 Reportagem: Fábio Sales
Fotos: Eva Casagrande

A Festa das Nações é um gesto de paz, de amor entre os migrantes
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100 paróquias e 264 comunidades recebem
seis mil novos Ministros Extraordinários

Em carta datada de 30 de agosto, endereçada à 
Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese 
de Santo André, o Núncio Apostólico no Brasil, 

Dom Giovanni d’ Aniello comunica o recebimento 
do valor de R$137.128,07, depositados na conta da 

Nunciatura Apostólica no Brasil, e que corresponde ao 
Óbulo de São Pedro arrecadado junto aos fiéis das cem 
paróquias e duzentos e sessenta e quatro comunidades, no 
ano de 2017. Na missiva também o agradecimento pelo 
envio, assegurando que a Secretaria de Estado do Vaticano 

foi informada deste ato generoso de nossa diocese. Óbolo 
de São Pedro é a ajuda econômica que os fiéis oferecem 
ao papa, como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de 
Pedro relativamente às múltiplas carências da Igreja e às 
obras de caridade em favor dos mais necessitados.

Reconheço o esforço de cada um de vocês que disseram sim a esta missão de servir como ministro extraordinário, em sua paróquia, em sua comunidade

Nunciatura Apostólica agradece pelo Óbulo de São Pedro

Encontro da Diocese de Santo 
André lotou na manhã de 
quinta-feira, 7 de setembro, o 

Ginásio Poliesportivo de São Bernardo 
do Campo, para celebrar o conferimento 
e renovação de perto de seis mil Ministros 
Extraordinários, que receberam a 
missão de levar o amor e a fé através da 
Comunhão, da Palavra, da Bênção e das 
Exéquias.

No primeiro momento a assembleia 
presente vivenciou a Adoração 
Eucarística reforçando a mensagem de 
que cada vez mais a Igreja se compreende 
como comunidade ministerial convocada 
pelo Espírito para o exercício de 
diferentes serviços, para a edificação da 
Igreja, Povo de Deus.

Após a Hora Santa, Dom Pedro 
Cipollini fez uma reflexão com os 
ministros, que estavam no ginásio em um 

número 5757 participantes. E deixou sua 
mensagem de que a atuação deles será 
de muita importância para a Diocese, 
ajudando na construção do Reino de 
Deus. Falou dos deveres que norteiam 
esta missão. Pediu para que leiam 
atentamente o recém manual elaborado 
pela Diocese para o bom desempenho e 
atuação dos ministros extraordinários.

O bispo diocesano disse em sua fala: 
“Rezemos pelos ministros e por nossa 
pátria. Que a Terra de Santa Cruz seja um 
local de esperança e de paz. E repetindo 
São Paulo, digo que os leigos e leigas 
da Diocese de Santo André são minha 
alegria e minha coroa, a coroa do bispo 
que entrego à Jesus Cristo. Uma coroa 
de fé, de trabalho, de esperança e de 
alegria. Reconheço o esforço de cada um 
de vocês que disseram sim a esta missão 
de servir como ministro extraordinário, 

em sua paróquia, em sua comunidade. 
Com certeza vão se privar de muitas 
situações em suas vidas, até muitas 
vezes do convívio mais intimo com seus 
familiares. Mas saibam que o trabalho 
que agora vão iniciar é muito importante 
para Jesus Cristo. Ministério quer dizer 
serviço. Recordemos o que disse Jesus 
Cristo, ao afirmar que não vinha para ser 
servido, mas sim para servir”.

A missa iniciada às 10h20 contou 
com a animação do Coral Diocesano, 
regido pelo Maestro Diego Muniz. 
Padre Gonise Portugal, responsável pela 
Pastoral que cuida da ação dos ministros 
extraordinários falou ao final e falou de 
sua alegria em ver o resultado, fruto de 
centenas de mãos e que teve a duração de 
vários meses. A celebração foi encerrada 
com a Consagração do Ministério à 
Nossa Senhora Aparecida.

A Diocese de Santo André 
comunica que os ministros 
que não participaram do 

Encontro Diocesano de Ministérios 
Extraordinários, no dia 7 de setembro, 
terão uma nova oportunidade para 
conferimento e renovação de seus 
ministérios. Será no dia 26 de 

novembro de 2017, às 19h na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, conforme 
orientações abaixo:

1- Os ministros que já estão cadastrados 
no sistema e já tem sua carteirinha, basta 
comparecer no local e data acima, com 
30 minutos de antecedência, com a lista 
de presença assinada.

2- Quanto aos ministros que ainda 
não foram cadastrados no sistema, a 
paróquia deve fazer seu cadastro até 
dia 22/10, para que possamos emitir 
a carteirinha. Após o cadastro entrar 
em contato com o Centro de Pastoral, 
onde será feito o acesso remoto para 
obtenção de dados necessários para 

emissão da mesma. Depois disso, 
a Carta/Pedido deve ser enviada ao 
Centro de Pastoral.

Os organizadores solicitam que todos 
os contatos referentes a este assunto 
sejam feitos, exclusivamente, junto 
ao Centro de Pastoral: ministerios@
diocesesa.org.br, e telefone: 4469-2077.

Nova data aos que não puderam comparecer

Diocese arrecada R$ 137.128,07 para obras de caridade em favor dos mais necessitados
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Seguindo orientação da 
CNBB, a Diocese de Santo 
André vai realizar uma coleta 

extraordinária, a fim de colaborar com 
a grande reforma que será executada na 
sede da CNBB, em Brasília, devido às 
inúmeras necessidades estruturais que 
seu prédio tem apresentado.

Desta forma, o Bispo Diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, enviou a todas as 

paróquias da Diocese de Santo André uma 
carta explicando o motivo e determinando 
que a coleta seja feita: ou no próximo 
domingo, 24 de setembro, em todas as 
missas; ou em um domingo, a critério do 
sacerdote, até o último domingo de março 
de 2018, também em todas as missas. 
Esta coleta deverá ser enviada à Cúria 
Diocesana para ser depois encaminhada 
para a CNBB Nacional.

Pastoral da Criança festeja 30 anos com olhos no futuro

Na tarde do domingo, (17/09), 
celebrando os trinta anos 
da atuação da Pastoral da 

Criança na Diocese de Santo André 
aconteceu no Instituto Sagrado Coração 
de Jesus, o Encontro da Liderança. 
Depois, por volta das 15h, o grupo em 
procissão, seguiu pelas ruas centrais 
de Santo André, até a Catedral Nossa 
Senhora do Carmo onde foi celebrada a 
missa em Ação de Graça, ponto alto das 
festividades de comemoração do Ano 
Jubilar.

A história de Maria Gomes Coelho e 
Silva, nova coordenadora da Pastoral 
da Criança na Diocese de Santo André, 
é apenas uma das centenas narrativas 
com o protagonismo desta pastoral: 
“Fui uma mãe acompanhada no 
Nordeste e também aqui. Agora estou 
na coordenação. É um trabalho que me 
entusiasmou porque vale a pena atuar 
junto às famílias, às mães, às crianças”.

Dom Pedro destacou que “Celebrar 

30 anos é um marco significativo do 
desenvolvimento da nossa Igreja. Até 
quem não comunga com nossa fé, 
admira a Pastoral da Criança. Quando 
Deus encontra corações generosos, que 
formam uma união, Ele faz maravilhas. 
“Trabalhar com as crianças apaixona. 
É um trabalho muito lindo que livrou 
muitas crianças da morte”, completou.

Contudo, celebrar também significou 
um olhar a frente, para os desafios 
que a Pastoral, como está fazendo 
a nova coordenadora. “Hoje, fecha-
se um ciclo na história da Pastoral da 
Criança na Diocese de Santo André 
e abre-se outro. É a do compromisso 

Diocese ganha duas novas paróquias

Durante a Missa na manhã de 
sábado, (23/09), no evento 
do Movimento Terço dos 

Homens, em São Bernardo do Campo, 
Dom Pedro adiantou duas agendas 
super importantes para a Diocese de 
Santo André, que são as duas novas 
paróquias a serem criadas em outubro. 
No dia 12, em comemoração aos 300 

anos do encontro da imagem da Mãe em 
Aparecida, a criação da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, em Diadema. E no 
dia 13, relembrando a aparição de Fátima, 
a criação da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, na cidade de Ribeirão Pires. Desta 
forma, passaremos a contar com 102 
paróquias para evangelizar e contribuir 
com a construção do Reino de Deus.

Os sacerdotes que servem na 
Diocese de Santo André, 
participaram no período de 

25 à 29 de setembro do Retiro do Clero, 
que teve como local o Mosteiro de 
Itaici, no interior de São Paulo. Aberto 
por Dom Pedro Carlos Cipollini, este 
momento de espiritualidade contou com 
os ensinamentos de Dom Isidoro de 
Oliveira Preto, OSB, abade emérito do 
Mosteiro de São Bento, de São Paulo.

Os mais de cem presbíteros presentes 
se desligaram do mundo secular e 
por cinco dias mergulharam de forma 
introspectiva, num forte diálogo com 
Deus. Neste sentido as palestras de Dom 
Isidoro foram de grande auxílio para 
este roteiro de paz. Ele discorreu sobre a 
necessidade de uma nova espiritualidade 
que questione o modo de vida atual, 
centrado no consumismo, e que acaba 
por esvaziar o ser humano.

Em outra oportunidade, Dom Isidoro 
trabalhou três momentos de reflexão. 

Padres vivenciam retiro valorizando o silêncio, a fé e a espiritualidade

Foram 30 anos semeando e agora queremos que produza frutos para o futuro

#
Dia 12 e 13 de Outubro

Reforma na sede da CNBB 
pede coleta extraordinária

Ao final de cada dia, os padres vivenciaram uma adoração eucarística rezada por todos pelo serviço dos sacerdotes

das realidades existentes que ainda não 
estão de acordo com o projeto de vida 
de Deus. Continuamos sendo chamados 
a sermos luzes na escuridão da vida de 
muitas famílias, nas comunidades onde 
vivemos”, disse Maria Gomes, que ainda 
agradeceu ao bispo pela confiança.

Pe. Márcio também destacou o 
olhar para o futuro. “Nestes 30 anos, 
enxergamos as marcas e as pegadas 
da ação transformadora do Evangelho 
traduzida em uma forma simples. 
Agora temos que pensar no futuro. 
Hoje entregamos como lembranças, as 

sementes vegetais e ervas, como sinal 
de esperança. Foram 30 anos semeando 
e agora queremos que produza frutos 
para o futuro”, destacou o sacerdote. 
Colher os frutos somente é possível 
graças ao trabalho de antecessores, 
homenageados ao fim da celebração. 
Entre eles, a coordenadora nos últimos 
seis anos, Elisabete Sorvillo Alves, 
carinhosamente chamada de Bete, que 
agora vai atuar na regional do SP2 (que 
inclui oito dioceses).

Texto de Thiago Silva
Fotos de Elaine Venciguerra

No primeiro deles, após o café, sobre 
o mistério da encarnação, tratando 
aspectos do ser de Cristo, que se bem 
interiorizados pela pessoa produzem um 
novo homem, liberto do que é supérfluo.

Num segundo momento, ainda de 
manhã, Dom Isidoro partilhou sobre 
vocação, passando pela grande figura de 
Moisés e chegando até São João Maria 
Vianney. E na parte da tarde o ponto 
de reflexão foi o Salmo 73 (72), que 
fala da vida dos “famosos”, geralmente 

bem instalados, possuidores de todas as 
coisas e de todo o prestígio.  O salmista 
(e também o bom padre) reconhece que 
este não é caminho que dê futuro.

Nas noites os padres rezaram o terço 
na igreja de Santo Estanislaw Kostka, 
mesmo local da missa do fim da tarde. 
Uma das missas foi presidida pelo Pe. 
Miguel Lemarchand, FC, da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Vila Luzita, 
representando os padres eméritos. À luz 
do evangelho ele trouxe uma recordação 

viva da experiência dos retiros como 
padre novo, em idos de 1980, frisando 
sobre a necessidade de se abrir ao novo.

Ao final de cada dia, os padres 
vivenciaram uma adoração eucarística 
rezada por todos pelo serviço dos 
sacerdotes. Cada momento foi animado 
por uma região da Diocese e assim, entre 
orações, reflexões, auxílios e partilhas, 
os padres foram seguindo as dicas de 
Deus para serem fiéis ao chamado feito e 
que se renova todos os dias.
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Juventude Católica terá seu Simpósio de Doutrina Social

Leigos ressaltam o Sínodo e Ano do Laicato

O Conselho Diocesano de 
Pastoral de Santo André 
se reuniu recentemente no 

prédio da Cúria, e dentre os assuntos, 
os destaques ficaram por conta do 
Sínodo e do Ano do Laicato, que 
inicia em novembro. O encontro teve a 
presença do Bispo Dom Pedro Carlos 
Cipollini, de sacerdotes coordenadores 
regionais e de seus representantes.

Um dos pontos da reunião foram 
os preparativos para a Assembleia 
Sinodal, programada para o dia 
15 de novembro, em São Caetano, 

destacando-se a importância da 
participação dos membros do Sínodo 
para este evento em que irão à votação 
as propostas mais urgentes e viáveis 
que serão trabalhadas por toda Diocese 
nos próximos anos. Os coordenadores 
regionais também detalharam como 
está o andamento dos encontros do 
Sínodo em seus respectivos Conselhos 
Regionais de Pastoral (CRPs).

A Secretária do Centro Pastoral, 
Mércia Ferreira, pontuou a participação 
de todos os membros na Assembleia. 
“Foi importante tratar do Sínodo. 

Esperamos que todo mundo participe 
e vote consciente, escolhendo bem as 
propostas. Por isso, precisamos dos 
leigos e dos padres que estão à frente 
para incentivá-los”, disse Mércia. Para 
saber mais sobre o Sínodo, clique 
(http://sinodo.diocesesa.org.br)

Ano do Laicato
Instituído pela Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), o Ano 
do Laicato vai iniciar no dia 26 de 
novembro, na Solenidade de Cristo 
Rei, e terminar em 25 de novembro 

de 2018. O tema é “Cristãos leigos e 
leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, 
a serviço do Reino” e o lema: “Sal da 
Terra e Luz do Mundo” (Mt 5,13-14).

No Conselho Diocesano, ficou 
determinado que todas as dez regiões da 
Diocese vão contar com encontros com 
Dom Pedro, para debater os temas que 
ainda serão definidos. O bispo, inclusive, 
elogiou a reunião do Conselho. “Foi 
muito boa e produtiva. Articulamos o 
encaminhamento pastoral, a partir do 
Sínodo que estamos desenvolvendo, e 
contemplamos o Ano do Laicato”, disse.

Paróquia Santa Edwiges celebra 50 anos no dia de sua padroeira

Quer melhor dia do que celebrar 
o Jubileu de Ouro junto com a 
festa de sua padroeira? Pois é 

isto que vai acontecer com a comunidade 
da Paróquia Santa Edwiges, da Rua 
Votorantim, 686, na Vila Vivaldi, em São 
Bernardo do Campo. Criada há 50 anos, 
no dia 12 de abril de 1967, esta paróquia 
começa a festejar a data com a Novena que 
terá início no dia 4 de outubro, com a missa 
às 19h30, presidida pelo Padre Guimarães.

O pároco, Padre Cirilo informa que 
a Novena da Padroeira terá sequencia 
nos dias seguintes com as celebrações 
eucarísticas presididas respectivamente 
pelos sacerdotes: Padre Guilherme 
Sanches, Padre Odair Agostin, Padre 
Julio Miguel, CSSR, Padre Cirilo Viana, 
Padre Geraldo Teixeira, CRS, Padre 
Guillermo Micheletti, Padre Roberto 
Marangon e Padre Nelson Rosselli.

Para o dia 14 de outubro está 

programada também a apresentação da 
peça teatral: A Vida de Santa Edwiges, 
às 19h30. E fechando as festividades no 
dia 16, a missa festiva às 8h, depois às 
15h, a Missa Solene e Procissão Jubilar, 
e às 19h30, a missa presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. 
Durante todo este dia a Quermesse com 
os tradicionais comes e bebes, muito 
artesanato, livros, bíblias, imagens, 
flores e artigos religiosos.

Esperamos que todo mundo participe e vote consciente, escolhendo bem as propostas

A Comissão Diocesana em Defesa 
da Vida está fazendo um convite 
e uma solicitação. Participem 

da Missa do Nascituro, e levem uma peça 
de enxoval para os recém nascidos. São 
muitos os pedidos que chegam até os 
agentes desta comissão, e pouquíssimas 
são as peças para serem doadas. Vamos 
reverter este quadro, levando nossa 
doação na Missa do Nascituro que 
será presidida pelo bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, às 11h 
do domingo, 8 de outubro, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, no Centro de 
Santo André. A Missa do Nascituro será 
celebrada também nas demais paróquias. 
Participe e colabore. A vida agradece! 

No próximo dia 15 de outubro de 
2017, às 7h, no Externato Santo 
Antônio, (Colégio das Irmãs da 

Providência), em São Caetano do Sul, 
vai acontecer o Simpósio de Doutrina 
Social da Igreja para a Juventude, com o 
tema “A Igreja e a Sociedade” e o Lema 
“Juntos somos mais fortes: vivendo o 
sonho missionário de chegar a todos”.

Motivados pelo Papa Francisco, que 
fará um sínodo sobre a juventude em 2018 
e com o incentivo do nosso Bispo, Dom 

Pedro Carlos Cipollini, pela primeira vez 
os jovens diocesanos vão vivenciar um 
simpósio cujo tema é a Doutrina Social 
da Igreja. Vale informar, todavia, que 
quinzenalmente acontecem aulas de estudo 
sobre o DOCAT no prédio da diocese.

Destacamos ainda que este evento não 
é somente para estudantes de Teologia, 
ou Ciências da Religião, grupos de 
jovens ou movimentos, mas também 
a todos aqueles que concentram seus 
estudos, pesquisas e trabalhos em favor 

da promoção do humano e da defesa dos 
direitos fundamentais de cada pessoa. 
Por isso, é de inegável valor também 
para jornalistas, profissionais da saúde, 
advogados, historiadores, sociólogos, 
ONGs e estudantes das diferentes áreas 
das ciências humanas bem como para todo 
o Povo de Deus.

Para saber mais, entrar em contato 
no Centro de Pastoral via e-mail: 
simposiosj@gmail.com ou pelo telefone: 
4438-2077.

Participe da missa e leve uma peça de enxoval para recém nascido
Dia 01 de outubro
Tema: Encontro Mariano – Pa-
lestra com jovens da Crisma e 
seus familiares
Palestrantes: Nelson Almeida 
Rosa e Marilene Paladino Rosa
Local: Paróquia Nossa Senhora 
da Candelária, às 13h30

Dia 02 de outubro
Terço pela vida:
18h30 – Paróquia Basílica Nossa 
Senhora da Boa Viagem
19h30 – Paróquia Nossa Senhora 
da Candelária – Grupo de Oração

Dia 03 de Outubro
Tema: Os pequenos defensores 
da vida – conversa com os ca-
tequizandos e seus pais
Palestrante: Míriam Zoboli Ver-
tamatti
Local: Paróquia Nossa Senhora 
da Boa Viagem, às 8h30 e às 15h.

Terço pela vida: 18h30 – Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem
Santa Missa: 19h30 – Paróquia 
Nossa Senhora da Candelária – 
leitura do texto da Semana da 
vida ao final da celebração

Tema: Pastoral Familiar
Palestrante: Roberto Vertamatti
Local: Mitra Diocesana, às 20hs

Dia 04 de Outubro
Terço pela vida: 18h30 – Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem
Santa Missa Missionária: 
19h30 – Paróquia Nossa Se-
nhora da Candelária – leitura do 
texto da Semana da vida ao final 
da celebração

Tema: Drogas – Formação pa-
ra Famílias
Palestrantes: Antonio Vital Barbo-
sa e Maria Passaretti Vital Barbosa

Local: Paróquia Basílica Nos-
sa Senhora da Boa Viagem, às 
20hs
                      
Dia 05 de outubro
Vigília de Adoração: às 15h 
– Paróquia Nossa Senhora da 
Candelária
Terço pela vida: 15hs – Paró-
quia Nossa Senhora da Cande-
lária
18h30 – Paróquia Nossa Senho-
ra da Boa Viagem 
Santa Missa: 19h30 – Paróquia 
Nossa Senhora da Candelária – 
leitura do texto da Semana da 
vida ao final da celebração.

Tema: Aborto
Palestrante: Mariangela Conso-
li e Dra. Marilene Mácul – Ge-
nicologista
Local: Paróquia Santa Rita de 
Cássia, às 19h30

Tema: Para Grupo 
Pré Jovem, Coroi-
nhas e familiares
Palestrantes: Nel-
son Almeida Rosa 
e Marilene Paladi-
no Rosa
Local: Paróquia 
Nossa Senhora da 
Candelária, às 20hs

Dia 06 de outubro
Terço pela vida: 18h30 – Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem
Vigília de Adoração: após a 
Missa das 19hs – Paróquia Ba-
sílica Nossa Senhora da Boa 
Viagem.

Tema: Para Pastoral Familiar
Palestrantes: Nelson Almeida 
Rosa e Marilene Paladino Rosa
Local: Paróquia São José – Ri-
beirão Pires, às 20hs

Dia 07 de outubro
Tema: Bioética
Palestrante: Dra. Vera Giroldo – 
advogada
Local: Paróquia Santa Rita de 
Cássia, após a missa das 17h

Tema: Os pequenos defensores 
da vida – conversa com os ca-
tequisandos e seus pais
Palestrante: Míriam Z. Vertamatti
Local: Paróquia Nossa Senhora 
da Boa Viagem, às 9h
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Centenário de fundação da Milícia da Imaculada

Corria o ano de 1917 e o jovem 
frade Maximiliano Kolbe 
estudava em Roma. Ele nasceu 

na Polônia em 1894. Ingressou na Ordem 
Franciscana e, por ter-se destacado nos 
estudos, foi enviado à Roma.

O início do século XX foi marcado 
por conflitos na sociedade e por guerras. 
Neste contexto, o jovem viu o Vaticano 
tomado por manifestações contra a Igreja. 
Algumas instituições se posicionavam 
contra o Papa e rejeitavam publicamente 
a fé cristã. Diante deste cenário, 
Maximiliano Kolbe não ficou parado. 
Intuiu que era preciso combater o mau 
com as armas do bem. Percebeu que os 
meios de comunicação que confundiam 
as pessoas também poderiam servir para 
a formação adequada das consciências.

Kolbe, com outros seis colegas 
estudantes, propuseram se consagrar 
a Nossa Senhora para que da mesma 

forma como Jesus veio ao mundo por 
meio dela, eles pudessem levar Jesus aos 
seus contemporâneos. Formara, assim, 
uma espécie de pequeno exército que 
teria como comandante a Virgem Maria. 
Fundaram a Milícia da Imaculada.

Esta obra se difundiu na Itália e, 
sobretudo, na Polônia, para onde Frei 
Maximiliano voltou depois de ordenado 
sacerdote. O veículo de comunicação 
mais penetrante naquela época eram as 
impressões. Folhetos, jornais, revistas e 
livros circulavam com a mensagem do 
Evangelho por toda a Polônia. A frágil 
saúde de Frei Maximiliano não foi 
empecilho para que fosse construída a 
Cidade da Imaculada em 1927, o maior 
convento que o mundo já conheceu 
e abrigou mais de 800 religiosos que 
rezavam e trabalhavam nas publicações 
evangelizadoras. A experiência positiva 
na Polônia foi levada ao Japão. Ali 

surgiu em 1930 o Jardim da Imaculada, 
em Nagazaki.

Como uma árvore, a Milícia da 
Imaculada cresceu, espalhou seus ramos 
e produziu muito fruto. Kolbe, contudo, 
não viu todos os frutos, pois, tendo 
retornado à Polônia em 1936 e, três anos 
depois, foi preso pelos nazistas durante 
a Segunda Guerra Mundial. Foi levado 
ao campo de concentração de Auschwitz 
e, em 1941, ofereceu a própria vida no 
lugar de um pai de família condenado 
à morte. São Maximiliano Kolbe foi 
canonizado pelo Papa João Paulo II 
em 1982 e seu testemunho amplamente 

difundido pelo mundo a fora.
A Milícia da Imaculada foi mais forte 

do que a guerra. Sobreviveu e chegou 
até nós pelos franciscanos menores 
conventuais que desde 1949 estão na 
igreja Senhor do Bonfim. Em 1987, 
Frei Sebastião, com um grupo de leigos, 
reavivou a atuação do movimento que 
hoje evangeliza por meio de rádio, TV, 
revista e internet. Todo este trabalho só 
é possível graças aos mílites, que são 
colaboradores fiéis que sustentam esta 
Obra. São pessoas sensíveis ao apelo de 
Jesus e se consagram a Nossa Senhora 
para a missão de evangelizar.

08/10 - Domingo - 11h - Missa do Nascituro na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no 
Centro de Santo André, e também em todas as paróquias da Diocese;
12/10 - Quinta-Feira - Aniversário de 7 anos da Ordenação Episcopal de Dom Pedro Cipollini;
16/10 - Segunda-Feira - 19h30 - Bodas de Ouro da Paróquia Santa Edwiges. Vila Vivaldi 
em São Bernardo do Campo;
24/10 à 26/10 - Segunda à Quinta-Feira - 19h30 - 2º Simpósio Teológico / Simpósio da 
Vida Consagrada no Auditório da Mitra Diocesana, no Centro de Santo André;
15/11 - Quarta-Feira - 9h - Sínodo Diocesano  no Externato Sto Antonio, em São Caetano do Sul;
23/11 - Quinta-Feira - 9h - Reunião Geral do Clero no Espaço São Miguel, em Santo André.

AGENDA DIOCESANA - OUTUBRO DE 2017

A Diocese de Santo André informa que Dom Pedro Carlos Cipollini assinou, ainda 
em agosto, os seguintes documentos:

* Padre Décio Rocco Gruppi – Nomeação de Assessor para as Novas Comunidades;
* Padre Pierre Dieucel, CS – Nomeação de Vigário Paroquial para a Paróquia São 
José, em Ribeirão Pires;
* Diácono Marinaldo S. de Souza – Uso de Ordem para a Diocese de Santo André;
* Diácono Ericksson João Abaroa Bravo, CSS – Uso de Ordem para a Paróquia 
Sagrada Família, em São Caetano do Sul.

PROVISÃO E NOMEAÇÃO DA DIOCESE


