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Dom Tommaso Guirelli, da Diocese de 
Ímola, na Itália esteve em nossa Diocese e 
fez questão de conhecer as nossas capelas 
mais distantes dos grandes centros. 
Veja como foi na pág. 4.

Bispo de Ímola vem conhecer 
realidade da nossa periferia

Durante dez dias, os seminaristas da 
Diocese de Santo André participaram 
da rica e gratificante experiência de 
vivenciar uma ação missionária. 
A reportagem está na pág. 4.

Seminaristas valorizam 
férias com Ação Missionária

Esta e outras ricas informações sobre a nossa diocese você vai encontrar na reportagem especial que preparamos para registrar os 63 anos de sua criação e 
instalação, ocorridas no dia 22 de julho de 1954. Encante-se lendo a pág. 3.

 

63Anos
de criação e instalação

 da diocese de santo andré



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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Papa doa à FAO 25 mil euros para sementes
O benefício é para um programa que fornece sementes às famílias rurais da África oriental

O Papa Francisco fez uma 
doação simbólica de 25 
mil euros à FAO -  Agência 

da Organização das Nações Unidas 
(ONU) para a Alimentação e a 
Agricultura -, para um programa que 
fornece sementes às famílias rurais 
da África oriental.

O observador permanente da Santa 
Sé junto às Nações Unidas em Roma, 
o sacerdote espanhol Fernando Chica 
Arellano, indicou na carta enviada ao 
diretor geral da FAO, o brasileiro José 
Graziano da Silva, que o gesto do Santo 
Padre vem da promessa que fez durante 
a mensagem que enviou à FAO, em 
julho: “Uma contribuição simbólica 
para um programa da FAO que fornece 
sementes às famílias rurais em áreas 

afetadas pelos efeitos combinados de 
conflitos e secas”, escreveu.

A notícia da doação foi divulgada 
pela Agência da ONU, que a define 
como um “gesto sem precedentes”. A 
FAO recorda que na África oriental, 
pelo menos 22 milhões de pessoas 
não têm o suficiente para se alimentar. 
“Uma grave situação se registra no 
Sudão do Sul, onde ainda existem 
seis milhões de pessoas que todos os 
dias lutam para obter alimentos. Em 
outros cinco países - Somália, Etiópia, 
Quênia, Tanzânia e Uganda -, cerca de 
16 milhões de moradores necessitam 
de assistência humanitária. Desde o 
fim de 2016 houve um incremento de 
cerca de 30% no número de pessoas 
que precisam de ajuda.

Lançada 4ª edição 
da coleção 

“Pensando o Brasil”
As reflexões buscam caminhos para uma 

melhoria na qualidade da educação

O texto ‘Pensando o Brasil: 
Educação’, quarto da série , está 
disponível no site da ‘Edições 

CNBB’. O documento foi objeto de 
estudo aprofundado pelos mais de 300 
bispos durante a 55ª Assembleia Geral 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), ocorrida em Aparecida, 
no mês de abril, e aborda três aspectos 
da realidade educacional brasileira, 
entre eles, o cenário da educação no 
Brasil; os caminhos para a superação 
dos principais desafios e, por último, as 
pistas para a ação.

As reflexões apresentadas no 
texto buscam caminhos para uma 
melhoria na qualidade da educação no 
Brasil, condição fundamental para o 
desenvolvimento da nação. “Que este 
texto seja instrumento para provocar a 
discussão nas escolas e universidades, 
nas famílias e comunidades”, exorta 
o secretário geral da CNBB, dom 
Leonardo Steiner. Para ele, é preciso 
estimular o diálogo, a avaliação e a 
participação em um amplo debate 
nacional que trará ganhos não apenas 
para a educação, mas para a própria 
vivência da cidadania. “A educação é a 
tarefa do cuidado com a nossa própria 
existência. Uma vez que somos seres 
inconclusivos, não nascemos prontos, 
acabados, precisamos nos organizar 
em sociedade para acolher o novo e 
construir condições para a continuidade 
da vida e a transformação da cultura 
e da sociedade. Para tanto, educar é 
estabelecer uma relação entre o que já 
existe ou o que é conhecido e o que 
ainda não se conhece (…)”, diz um 
trecho da apresentação da publicação.

A publicação pode ser adquirida pelo 
telefone: (61) 2193-3019, no site da 
Edições ou ainda pelo e-mail: vendas@
edicoescnbb.com.br.

O Papa Francisco visitará novamente 
a sede da FAO em 16 de outubro 
próximo, por ocasião do Dia Mundial 
da Alimentação, que este ano tem por 
tema “Mudar o futuro da migração. 
Investir na segurança alimentar e no 
desenvolvimento rural”.

Apoio

Mês de agosto, é inevitável 
refletirmos sobre “vocação”. 
Vocação de todos os seres 

humanos a serem imagem e semelhança 
do Pai celeste, vocação do cristão a unir-
se a este Pai celeste no itinerário de 
conversão, o qual se inicia no Batismo. 
Vocação de todos os batizados à santidade, 
ou seja: íntima união com Deus.

Unidos a Deus, os santos elevam a 
humanidade toda até Ele. A verdadeira 
transformação do mundo se dá pelos 
santos. Com eles, Deus constrói o seu 
Reinado que não terá fim. A santidade, 
nós a vivemos no cumprimento de 
nossos deveres, fazendo a vontade de 
Deus em nossa vida, mesmo que ela 
seja misteriosa e contraditória para nós.

Vejamos a história de Abraão, 
considerado o pai da fé. A bíblia o 
mostra feliz e rico em sua casa, em seu 
país. Deus o convida para uma aventura, 
sair e andar por lugares desconhecidos. 
Ele vai, iluminado pela luz da fé. Parte 
tendo como segurança somente uma 
promessa que Deus lhe faz.

Vemos que, para viver uma vocação, 
um chamado de Deus, é necessário o 
desprendimento como base ou alicerce, 
para que a casa seja bem construída. 
“Quem deseja alcançar seu verdadeiro 
Eu, deve emigrar de todos os laços 
e dependências, antes de tudo da 

dependência do pai e da mãe... Quem, 
como adulto, ainda estiver ligado a seus 
pais nunca viverá sua própria vida. Não 
se trata de uma libertação externa, como 
mudar de casa, mas de uma libertação 
interior” (Anselm Grun).

Para viver a vocação necessitamos nos 
libertar do passado, deixar nossas feridas 
para trás, do contrário não estaremos 
abertos ao que a vida nos oferece. Enfim, 
como Abraão, devemos emigrar do 
mundo visível para sermos capazes de 
entrar em contato com o invisível. Isto 
porque o caminho para nos realizarmos 
humanamente, de forma plena, é um 
caminho espiritual. É preciso sair de tudo 
o que nos acomoda: sucesso, posses, etc. 
Isto nos faz peregrinos do Absoluto.

Ao viver a vocação no dia a dia, 
cada um se torna viajante, peregrino 
como Abraão. Assim se descobre que 
Deus não exige sacrifícios, mas exige 
nosso coração. Nesta peregrinação não 
vamos possuindo Deus, mas vamos nos 
tornando sábios e santos, capacitados 
para o encontro definitivo com Ele. 
Neste caminhar na fé, vamos adquirindo 
a certeza de estarmos já de certa forma 
naquilo que esperamos.

Neste mês de agosto, somos 
convidados a rezar sobretudo pelas 
vocações sacerdotais e religiosas. No dia 
quatro deste mês celebramos a memória 

de S. João Maria Vianney, o Cura d’Ars 
(1786-1857), padroeiro dos sacerdotes. 
Ele viveu sua vocação sacerdotal como 
peregrino da fé, com os pés na terra e os 
olhos fixos no infinito.

Disse Jesus: “A messe é abundante, 
mas os trabalhadores são poucos; rogai, 
portanto, ao senhor da messe que mande 
trabalhadores à sua messe” (Mt 9, 37-
38). Peçamos sacerdotes que, olhando 
para o infinito, ajudem o povo a sair da 
tristeza e desânimo para olhar também 
para o infinito. Pois aqui não temos 
morada permanente (cf. Hb 13,14).

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo da Diocese de Santo André

Vocação para o infinito
Para viver a vocação necessitamos nos libertar do passado, deixar nossas feridas para trás, do contrário não 
estaremos abertos ao que a vida nos oferece. 

A voz do Pastor
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No dia 22 de julho, nossa Diocese completou 63 anos em nome da evangelização

Diocese de Santo André 
foi criada pelo Papa Pio XII

Você sabia que...
• É a terceira diocese mais antiga da 

Província Eclesiástica de São Paulo, 
atrás apenas da Arquidiocese de São 
Paulo (1745) e Santos (1924);

• Por ocasião do Concílio Vaticano 
II, Santo André foi a primeira diocese a 
adaptar o traje eclesiástico, permitindo o 
colarinho romano em substituição à batina;

• Atualmente, é a maior diocese 
brasileira e a oitava circunscrição 
eclesiástica no Brasil, ambas no quesito 
populacional;

• Aproximadamente um terço de sua 
extensão é composto por área de proteção 
de mananciais e reserva de mata atlântica. 
Somadas, essas áreas são superiores ao 
tamanho do município de Santos.

• O decreto de instalação de sua 
primeira paróquia (Nossa Senhora 
da Boa Viagem, em São Bernardo do 
Campo) foi assinado por D. Pedro I, a 
quem competia no período do Padroado 
a criação de circunscrições eclesiásticas, 
ratificadas pela autoridade religiosa;

• Os extremos em dimensões de 
tamanho de nossas paróquias são: 
Paróquia São Maximiliano Kolbe, com 
o maior território, perfazendo cerca 
de 150 km2; Paróquia Nossa Senhora 
da Prosperidade é a menor em sua 
circunscrição geográfica, ocupando 
mais ou menos 1 km2;

• Já no quesito populacional, a maior 

comunidade é a Paróquia Nossa Senhora 
de Guadalupe com sede em São Bernardo 
do Campo que, pelo censo de 2010, possui 
aproximadamente 62 mil habitantes; a 
menor população cabe à Paróquia Senhor 
Bom Jesus de Paranapiacaba, cujo mesmo 
censo aponta a presença de cerca de 900 
habitantes.

• No que diz respeito ao número de 
comunidades, as que possuem o maior 
número são as paróquias São Sebastião 
(Rio Grande da Serra) e N. S. Guadalupe 
(São Bernardo do Campo), com 14 
comunidades cada;

• O templo religioso mais antigo é a 
Capela de Santa Cruz, em Rio Grande da 
Serra, datada de 1611;

• Já o templo religioso mais antigo com 
mais características originais é a Capela 
Nossa Senhora do Pilar, datada de 1714;

• Segundo Dom Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Cardeal Mota, as pedras que 
compõem a Catedral Metropolitana de São 
Paulo são originárias de Ribeirão Pires;

• Algumas pessoas da vida real 
emprestaram seus rostos para alguns 
personagens do conjunto pictórico da 
Catedral; é o caso de Monsenhor José 
Bibiano de Abreu, pároco na época da 
conclusão dos trabalhos de pintura e 
um dos irmãos Bastiglia (representados 
respectivamente por um prelado em 
vestes corais entre os membros da Igreja 
militante e uma alma em purificação no 

purgatório, ambos no painel principal do 
presbitério); Anna Maria, filha de um 
dos irmãos Bastiglia e Miguel Pavanello, 
coroinha da paróquia (que posam 
respectivamente como Santa Teresinha 
em sua primeira comunhão e como 
o coroinha que acolita a celebração, 
na capela lateral dedicada à santa); 
finalmente, o andarilho Tonico (dando 
corpo ao herege Ezzelino, que açoita 
a mula na cena do milagre eucarístico 
prodigalizado por Santo Antônio, em 
sua capela lateral).

• Pe. José Raschele é nosso presbítero 
mais idoso, nascido aos 4 de dezembro 
de 1923; já em tempo de ministério, o 
decano é Monsenhor Jerônimo Noviello, 
ordenado aos 10 de julho de 1949;

• Esta Igreja local é berço de 5 bispos: 
D. Manuel Parrado Carral (Diocese de 
São Miguel), D. Airton José dos Santos 
(Arquidiocese de Campinas), D. Bernardo 
José Bueno Miele (Arquidiocese de 
Ribeirão Preto – in memoriam), D. João 
Corso, SDB (Diocese de Campos – in 
memoriam) e D. Antônio Augusto Dias 
Duarte (auxiliar da Arquidiocese de São 
Sebastião do Rio de Janeiro);

• D. Nelson Westrupp, SCJ, quarto 
bispo diocesano, é primo em segundo 
grau da Beata Albertina Berkenbrock, 
prima coirmã de sua mãe, Leonila;

• Cônego José Mayer Paine, o pároco há 
mais tempo neste ofício na Arquidiocese 

de São Paulo e um dos mais antigos no 
Brasil – iniciou em 1955 até a atualidade 
- é filho de nossa Diocese, pois residia 
em São Caetano do Sul quando de 
seu ingresso no Seminário Menor de 
Pirapora do Bom Jesus, em 1933;

• Monsenhor Luís Gonzaga Miele 
(1893-1976), censor da Arquidiocese 
de São Paulo desde D. Duarte Leopoldo 
e Silva até D. Paulo Evaristo Cardeal 
Arns, é filho de nossa Diocese, nascido 
em São Bernardo do Campo e irmão 
de D. Bernardo Miele. Numa Igreja 
local, censor é o teólogo que exerce o 
ofício de analisar a ortodoxia das obras 
publicadas naquele território, a fim de 
dar aval (nihil obstat) para que o bispo 
aprove sua impressão (imprimatur);

• Um dos membros do grupo de 
confessores da Basílica de São Pedro e dos 
Sumos Pontífices, tarefa tradicionalmente 
confiada aos Frades Menores Conventuais, 
é filho de nossa Diocese. Trata-se de Frei 
João Aroldo Campanha, OFMConv, 
natural de São Bernardo do Campo;

• A Diocese já foi visitada por um papa: 
D. Albino Cardeal Luciani, futuro Papa 
João Paulo I, esteve em Rio Grande da 
Serra e em Santo André em 1975, três anos 
antes da eleição ao breve sólio pontifício;

• Monsenhor Alexandre Venâncio 
Arminas (1908-1975) foi um exímio 
poeta, reconhecido até hoje como tal na 
Lituânia, sua pátria natal.

Cada vez mais paroquianos vão 
se conscientizando de que são, 
acima de tudo, diocesanos. 

O sentimento de pertença à Diocese 
de Santo André, mesmo vivenciando 
a Palavra de Deus em uma das cem 
paróquias ou em uma das duzentas e 
cinquenta comunidades, está cada vez 
mais vivo no coração dos católicos que 
vivem nas sete cidades do Grande ABC.

Criada pelo Papa Pio XII em 22 de 
julho de 1.954, nossa diocese completou 
63 anos. Conta a história que foi 

realizada uma campanha na região 
dirigida por uma comissão integrada 
pelos prefeitos de Santo André, 
São Bernardo e São Caetano, pelos 
presidentes das três Câmaras Municipais 
e presidida pelo Vigário da Paróquia do 
Carmo, Padre José Bibiano. Um dos 
principais argumentos para a criação da 
Diocese era que “a região contava com 
320.000 habitantes e que já existiam 12 
paróquias”.

O mesmo documento que criou a 
então nova diocese nomeava também 

o seu bispo: Dom Jorge Marcos de 
Oliveira, um carioca com apenas 38 
anos, que tomou posse na Diocese em 
12 de setembro de 1954, iniciando um 
trabalho pastoral que se estendeu até 29 
de dezembro de 1975.

Situada na Região Metropolitana de 
São Paulo, chamada Grande ABC, em um 
território de 878 Km2, é composta por sete 
municípios: Santo André (Paranapiacaba), 
São Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.

Nesses sete municípios existe uma 
população com cerca de dois milhões e 
oitocentos mil habitantes. Até o início 
da década de 90, a diocese tinha uma 
característica eminentemente industrial, 
com uma população composta em sua 
maioria por operários. Atualmente, 
esta característica industrial e operária 
está sofrendo grandes transformações 
e dando lugar a uma nova realidade 
profissional, caracterizando como região 
de grande poder comercial e bastante 
forte no Terceiro Setor, o de Serviços.
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Uma das imagens mais marcantes 
na Diocese de Santo André 
é a da querida Irmã Wilma 

Carvalho. Todos nós nos acostumamos 
com seu jeito simples, mas determinado, 
executando uma das mais importantes 
missões no Centro Diocesano de Pastoral, 
serviço este que assumiu há 25 anos, 
após uma dinâmica atuação de serviço 
para a Igreja em comunidades da Região 
Pastoral Diadema e na Região Pastoral 
Santo André Utinga. Ao todo é uma vida 
dedicada em nome da evangelização, em 
nome da fé católica, em nome do Reino 
de Deus.

Com o mesmo entusiasmo com que 
disse sim, ao chamado do então, bispo 
Dom Claudio Hummes há quase três 
décadas para servir no Centro Diocesano 

Bispo de Ímola escolhe conhecer realidade das capelas distantes dos grandes centros
Bispo de Ímola vem da Itália para conhecer o dia a dia de nossa periferia

Aberta solenemente durante 
celebração da eucaristia na 
Catedral Nossa Senhora do 

Carmo na noite de 7 de julho, a Ação 
Missionária dos seminaristas da Diocese 
aconteceu na região central de Santo 
André, com a tarefa de anunciar Jesus com 
palavras e com o testemunho. O período 
da missão se estendeu até o dia 16.

Nos dias seguintes, após a oração 
matinal, os futuros sacerdotes percorreram 
os bairros Casa Branca, Vila Assunção, 
além das ruas centrais, visitando idosos e 
pessoas enfermas, meditando com eles, a 
Palavra, ouvindo suas histórias e pedindo 
a bênção divina para seus lares.

Como parte da missão, os 
seminaristas também prepararam 
lanches para serem distribuídos ao 
longo da noite a moradores de rua. 
Em outros momentos, visitaram as 
lojas para abençoar os comerciantes e 
o local. Também estiveram no Museu 

O Projeto Igrejas Irmãs, que 
nasceu da parceria entre as 
Dioceses de Ímola e de Santo 

André, termina neste mês de agosto. 
Realizado na periferia de São Bernardo 
do Campo, teve seu foco principal no 
entorno da Paróquia Jesus de Nazaré, 
na Vila São José. O bispo da cidade 
italiana, Dom Tommaso Guirelli esteve 
no Brasil, retribuindo a visita que 
Dom Pedro Cipollini realizou no ano 
passado, quando foram analisados os 
itens que finalizaram o programa. “É 
um projeto muito bonito e que chega 
ao fim após ter seu objetivo atingido. 
Foram criadas três paróquias e mais de 
30 comunidades na região escolhida 

para sua atuação”, explica o bispo da 
Diocese de Santo André.

Dom Tommaso pediu para conhecer 
a realidade das capelas existentes longe 
dos grandes centros. Esta visita aconteceu 
durante toda a terça-feira de 18 de julho. 
Após o café com a comunidade da 
Paróquia Jesus de Nazaré, o grupo partiu 
para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
O dia terminou com a celebração de uma 
missa na própria igreja, da Vila São José, 
em São Bernardo.

O dia, marcado pela mais baixa 
temperatura do ano, não intimidou a 
comitiva formada, além dos bispos, Dom 
Pedro e Dom Guirelli, pelos sacerdotes: 
Padre Danielle Sierna, Padre Gabrielle 

Tondini, Padre Francesco Commissari 
e Padre Guilherme Sanches, que foram 
recepcionados pelo Padre Everton, 
responsável pela Paróquia Santa Luzia, 
no Bairro Santa Luzia em Ribeirão 
Pires e pelo Padre Rogério da Paróquia 
São Sebastião, em Rio Grande da Serra, 
cidades onde as capelas foram visitadas.

O dia também foi marcado pela visita à 
Prefeitura de Rio Grande da Serra, quando 
se avistaram com prefeito Maranhão e sua 
equipe de governo. Dom Pedro abençoou 
as instalações e a todos que ali trabalham: 
“Que seu governo receba a força que 
vem de Deus”, disse. Já na Paróquia 
São Sebastião, o grupo de religiosos 
participou da Oração das Vésperas.

Missões dos Seminaristas aconteceram na área central de Santo André
da Cidade e na Câmara Municipal. Num 
bonito encontro de cunho inter-religioso 
visitaram a Associação Religiosa Israelita 
de Santo André (ARISA), entidade 

que congrega a comunidade judaica da 
cidade. Recepcionados por Bernardo 
Rojz, presidente da Associação, os 
seminaristas puderam conhecer melhor 
a origem da comunidade e as atividades 
que atualmente desenvolve.

Durante a missão puderam conversar 
com os pacientes atendidos na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) Central, 
visitando a ala de terapia intensiva, 
pediatria e pronto-atendimento, 
conversando e rezando com os enfermos, 
bem como com seus familiares e demais 
consulentes no setor de pré-atendimento.

No dia seguinte se dirigiram a casas 
de repouso, onde conversaram e rezaram 
com os provectos moradores, a fim de 
pôr em prática a vocação de oferecer a 
vida com generosidade, especialmente 
em favor dos mais vulneráveis, como 
é o caso daqueles que veem as forças 
diminuídas com o advento da idade.

No sábado, uma tocante visita ao 

Hospital Mário Covas, acompanhados 
pelos voluntários da Pastoral da 
Saúde, que faz um bonito trabalho de 
acompanhamento dos pacientes ali 
internados. À tarde, a visita assumiu um 
tom mais interno, quando os candidatos 
ao ministério ordenado visitaram a casa 
de uma das congregações religiosas 
há mais tempo em nossa Diocese: as 
irmãs salesianas, há 90 anos à frente 
do Instituto Coração de Jesus. Na 
sequência dirigiram à sede do Conselho 
Central de Santo André da Sociedade 
de São Vicente de Paulo, onde puderam 
conhecer melhor a origem e o trabalho 
missionário dos Vicentinos.

Encerrando a jornada uma forte 
experiência de, em conjunto com os 
membros da Comunidade Shalom, 
evangelizar e rezar com os transeuntes 
nos arredores do Terminal Rodo-
Ferroviário de Santo André, que 
voltavam do trabalho.

Irmã Wilma aceita novo desafio e tem outra missão na Diocese
de Pastoral, também respondeu 
afirmativamente ao convite do hoje 
bispo emérito Dom Nelson Westrupp, 
quando a convidou para atuar também na 
Chancelaria da Diocese de Santo André.

Agora, prestes a completar 82 anos, 
um novo chamado e um novo sim é 
pronunciado por Irmã Wilma, que com 
sua maneira desprendida de agir em favor 
da Igreja Católica Apostólica Romana, 
não teve medo de assumir a missão que 
lhe foi confiada pelo bispo diocesano 
Dom Pedro Carlos Cipollini, que a 
convidou para emprestar seu carinho, 
seu conhecimento, sua experiência de 
vida, e seu entusiasmo, desta vez no 
Tribunal Eclesiástico.

Falando ao jornal A Boa Notícia, Irmã 
Wilma nos disse que “Amar a Jesus 

Cristo é amar a sua 
Igreja, dar a vida por 
Jesus Cristo, é dar a vida 
pela Igreja, ao Povo 
de Deus. Agradeço 
imensamente a Dom 
Pedro que, em um 
fraterno café da manhã, 
com o coração de irmão 
e pastor me ouviu, me 
consultou e, depois, me 
autorizou a comunicar 
a todos que passarei a 
servir nossa querida Diocese em outras 
funções: na parte da manhã no arquivo 
da Chancelaria, de onde sou notaria, e na 
parte da tarde, no Tribunal Eclesiástico. 
Meus queridos irmãos e amigos quero 
agradecer a todos o carinho, a amizade, 

a paciência para com minhas limitações 
e defeitos. Vocês estão e continuarão 
sempre no meu coração, esteja eu onde 
estiver, pois, vocês são minha Família 
Diocesana. Com a certeza de minha 
amizade e orações abraço a todos”.



5Agosto de 2017 - A BOA NOTÍCIAREPORTAGEM

Este foi um dos felizes 
acontecimentos registrados 
durante o Encontro Diocesano 

dos Coroinhas e Cerimoniários da 
Diocese de Santo André, realizado na 
tarde do domingo, (30/07), no Ginásio 
Esportivo Milton Feijão Filho, no Bairro 
Olímpico, em São Caetano do Sul. A 
bonita assembleia se reuniu para celebrar 
a eucaristia e dar Graças a Deus aos que 
auxiliam na celebração da missa.

Em companhia de oito sacerdotes, 
o bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, presidiu a missa que reuniu os 
Coroinhas, Cerimoniários e Acólitos. O 
Ministério da Música da Paróquia Nossa 
Senhora da Candelária, de São Caetano do 
Sul animou a tarde e desde as 14h dava as 
boas-vindas aos jovens das cem paróquias 
das dez Regiões Pastorais da diocese.

O bispo iniciou sua fala dizendo: “É 
bonito e comovente vê-los aqui neste 
ginásio. Vocês que ajudam nas missas 
com tanto carinho nunca vão se esquecer 
deste período de suas vidas. Vão sempre 
recordar que foram coroinhas. E quem 
sabe no futuro não tenhamos novos 
padres entre vocês que hoje estão aqui?”.

Além de recordar a história de São 
Tarcisio, o padroeiro dos coroinhas, que 
escolheu ficar com seu maior tesouro, 
que é ter Deus em seu coração, o bispo 
também ensinou que “Devemos pedir 
sabedoria para Deus. Sabedoria é a força, 
é a inteligência de Deus. Algo que Ele vai 
comunicando todos os dias para nós”.

Em outro momento da homilia, Dom 
Pedro recordou que “O Reino de Deus 
não é um lugar. É o centro de pregação de 
Jesus. E que é reino na vida de vocês? É 
sempre algo que consideramos ser mais 
importante. Aquilo que mais pensamos 
durante o dia, aquilo que choramos quando 
nos tiram. Deus deve ser este centro de 
nosso querer. O Reino de Deus existe 
quando não somos egoístas e só fazemos 
o bem. Quando não colocamos apelido 
no outro. É onde acontece o perdão, a 
partilha. Quem descobre isso, descobre um 
tesouro. Quem é bom fica parecido com 
Jesus Cristo. Quem ama Jesus e vive como 
ele nos ensinou passa a viver esta nova 
realidade que é o Reino de Deus”.

Para os coroinhas e cerimoniários 
contou que: “Na escola é possível que 
muitos não entendam quando vocês 

falam que são coroinhas, mas é assim 
que vocês se aproximam mais perto 
da presença de Deus. Devem sempre 
agir com simplicidade, sem querer se 
aparecer. Respeitar sua escala”. Em 
seguida os cinco mil participantes do 
Encontro renovaram seus compromissos 
de serviço.

Padre Cleidson, que é o Assessor 
Eclesial, ao final fez diversos 
agradecimentos e deixou esta mensagem: 
“Em uma palavra resumo. Coragem. 
Perseverem na missão. E sejam firmes 
como São Tarcísio foi”.

O bispo também pediu para que os 
padres que na infância foram coroinhas 
expressassem seus sentimentos. Padre 
Francinaldo disse: “Durante seis anos 
servi como coroinha, junto ao Padre 
Noronha. E isto despertou meu chamado 
vocacional”. Padre Odelardo falou: “Eu 
tinha oito anos quando me tornei coroinha 
em Presidente Prudente, servindo com 
o Padre Victor. Uma vez coroinha, 
sempre coroinha”. Padre Guilherme: 
“Fui coroinha por nove anos, e aprendi 
que Jesus não vale a pena, JESUS VALE 
UMA VIDA”.

Com a proteção de São Tarcísio, Coroinhas
e Cerimoniários participam de Encontro
Reunir cinco mil crianças e jovens em um único local para louvar à Deus!

Foram sete anos de construção. 
Agora, com a igreja 
reconstruída, ampliada para 

acolher mais fiéis chegou a hora de esta 
construção de tijolos ser dedicada a Deus 
e, assim, passar a servir como templo 
santo, local de orações. Assim pode ser 
relatado o histórico atual da Paróquia 
Santa Rita de Cássia, localizada na Rua 
Padre Agnaldo Sebastião Vieira, 70, no 
Bairro Pinheirinho, em Santo André.

Na noite de 1º de julho, o bispo 
diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini 
presidiu a missa e o ritual de dedicação 
da igreja e do altar, diante uma 
assembleia que tinha a alma sorridente. 
Uma felicidade ímpar percorria todos 
os bancos, subia pelas paredes agora 
incensadas.

A primeira parte da cerimônia religiosa 
foi feita toda com as luzes apagadas. 
A cada momento, o ritual completava 
nova etapa. A emoção sendo despertada 
em todos, reforçando o sentimento de 
religiosidade e de pertença à Igreja 
Católica Apostólica Romana.

No momento da Prece de Dedicação, 
o canto da Ladainha calava fundo em 
cada alma. Em seguida, a deposição 
da relíquia de Santa Rita de Cássia 
sob o altar, vindo a seguir a unção do 
altar e das paredes da igreja (unção 
das 12 cruzes significando que a igreja 
é a imagem da Jerusalém, a cidade 
santa). Após a incensação do altar e da 
igreja, as luzes foram acesas e teve a 
continuação da Liturgia Eucarística.

O pároco local, Padre Adenízio 
Leonardo Miranda, responsável direto 
por aquela obra, teve seu esforço 
valorizado por Dom Pedro que 
enalteceu o zelo e a atenção com cada 
detalhe empregado na construção.

A “nova” Paróquia 
Santa Rita de Cássia
 é dedicada a Deus

No Batistini
Momentos de rica emoção foram 

vivenciados durante a missa em que 
Dom Pedro, no dia 21 de julho, deu 
posse ao novo Administrador Paroquial 
da Paróquia Santo Antônio, pertencente 
a Região São Bernardo do Campo 
Anchieta. Naquela noite, o Padre Osvaldo 
de Araújo, que veio da Diocese de São 
João da Boa Vista, iniciou seu pastoreio 
em nossa diocese, ação que é fruto do 
contrato escrito de Igrejas-Irmãs, assinado 
entre Dom Pedro e o bispo, do interior do 
Estado de São Paulo, Dom Antonio Vilar.

AS PARÓQUIAS E SEUS NOVOS SACERDOTES

Vila Santa Rita
Na tarde de 1º de julho, a Paróquia 

Santa Rita de Cássia, em Diadema, 
acolheu seu novo pároco, Padre 
Leandro Alves de Figueredo. Padre 
Julio Rodrigues Neves, ao início da 
celebração, leu a provisão de posse do 
novo pároco, que em seguida professou 
sua fé e renovou suas promessas 
sacerdotais diante do bispo diocesano. 
Após o rito de posse, disse: “Agradeço 
a todos os padres presentes, à Região 
Pastoral Diadema que me acolhe”.

Bairro São João
A posse de Padre George Rodrigues 

como pároco da Paróquia São João 
Batista, no Bairro São João, na Região 
Pastoral Mauá foi durante a missa 
presidida pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Cipollini, e celebrada na noite de 
07 de julho, missa que contou com a 
presença de Padre Osvi, que ali esteve 
por doze anos, do Padre Joãozinho, e 
do Padre Guilherme, além do Diácono 
Francisco e Diácono Clodoaldo que vai 
continuar servindo nesta comunidade.

 

PE. LEANDRO ALVES DE FIGUEREDO PE. GEORGE RODRIGUES PE. OSVALDO DE ARAÚJO

HORA SANTA PELAS FAMÍLIAS

“FAMÍLIA, UMA LUZ PARA 
A VIDA EM SOCIEDADE”.

Dia 11 de agosto de 2017, às 20h.
 Catedral Nossa Senhora do Carmo

Praça do Carmo - Centro 
Santo André/SP



CRONOGRAMA  
DA IMAGEM 
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Região Pastoral Santo André Leste
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Dia 10/08 - 19h30 - Quinta-Feira - Dia de 
São Lourenço - Missa com os Diáconos 
na Paróquia Santo Antônio do Batistine.
Dia 11/08 - 20h - Sexta-Feira - Hora 
Santa com o Setor Família na Catedral. 
Nossa Senhora do Carmo, no Centro de 
Santo André.
Dia 12/08 - 19h - Sábado - Dia do Padre 
- Celebração de S. J. Maria Vianney. 
Ministério dos Seminaristas na Paróquia 
Imaculada Conceição no Centro de Mauá.
Dia 13/08 - 10h - Domingo - Posse do 
Padre Camilo. Paróquia Nossa Senhora 

do Rosário de Fátima, em São Bernardo 
do Campo.
Dia 13/08 - 16h - Domingo - Posse 
do Padre Toninho. Paróquia Jesus de 
Nazaré, em São Bernardo do Campo.
Dia 17/08 - 16h - Quinta-Feira - Missa 
com as Mães e Madrinhas Orantes para 
os Sacerdotes. Catedral Nossa Senhora 
do Carmo no Centro de Santo André.
Dia 19/08 - 9h - Sábado - Missa de 
Ordenação Diaconal de José Grassi na 
Paróquia Sagrada Família da Região 
São Bernardo do Campo Anchieta.

É esse ensinamento que guia 
as Dioceses de Santo André 
e Roraima, na Campanha 

Solidária para os refugiados 
venezuelanos que vem ao Brasil, mais 
precisamente ao estado de Roraima, em 
busca de abrigo. Já são mais de 30 mil 
refugiados.

Padre Osvy José Guilarte Figuera 
é venezuelano e responsável pela 
campanha aqui em nossa Diocese, para 
ele é muito difícil ver o sofrimento 
de seus compatriotas: “o povo da 
Venezuela é muito bom, por causa da 

Dioceses se unem para ajudar o povo da Venezuela

Levamos a conhecimento de todos que o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini assinou 
em julho provisão, nomeação e excardinação, a saber:
- Padre José Osvaldo de Araújo, incardinado da Diocese de São João da Boa Vista 
como Administrador Paroquial na Paróquia Santo Antonio no Batistini, em São 
Bernardo do Campo.
- Padre Camilo Gonçalves de Lima para servir como Assessor e Auxiliar da 
Administração Econômica-Financeira da Diocese de Santo André.
- Padre Wagner Paulo Pereira Doriguetti, fica definitivamente excardinado desta 
diocese, passando a fazer parte do clero da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

extrema bondade é que vemos o país 
sofrer dessa forma, nunca antes vista”, 
contou. “Os venezuelanos são um povo 
cheio de muita fé, e os brasileiros são 
ricos em compaixão”, pontuou padre 
Osvy.

Para fazer jus ao título de povo 
acolhedor e rico em compaixão e, acima 
de tudo, para melhor amparar esse povo, 
estamos recebendo doações de roupas, 
alimentos e recursos financeiros, que 
serão enviados à Diocese de Roraima e lá 
distribuídos a todos os refugiados. O local 
de entrega é o prédio da Cúria Diocesana 

de Santo André, na Praça do Carmo, n° 
36 no Centro de Santo André.

Para doar
Para contribuir com a campanha, 

você pode fazer doações de alimentos 
e roupas, que serão recolhidos na Cúria 
Diocesana de Santo André, Praça 
do Carmo, n°36 ou em dinheiro via 
depósito bancário. Os dados bancários 
para depósito são estes: Diocese de 
Roraima - Banco do Brasil - Agência 
2617-4 - Conta corrente 20.355-6 - 
CNPJ: 05.936.794/0001-13.

“Assim diz o senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo”

A notícia do falecimento de Padre 
Egídio Battocchio, ocorrida na 
noite de 6 de julho, fez milhares 

de fiéis da Diocese de Santo André 
recordarem a passagem deste servo de Jesus 
Cristo na Basílica Menor Nossa Senhora da 
Boa Viagem, no centro de São Bernardo do 
Campo, onde o padre escalabriniano serviu 
por longos anos, deixando seu ensinamento 
como homem de Deus.

Outro servo de Deus que nos deixou 
foi o Frei Angélico Manenti, ocorrida 
na noite de 18 de julho. Nascido em 
Coniolo di Orzinuovi, na Itália, em 1º de 
junho de 1938, Frei Angélico veio para 
o Brasil como missionário ainda jovem 
e, durante sua caminhada sacerdotal, 
esteve na Paróquia São João Batista, do 
Riacho Grande, na Região Pastoral São 
Bernardo do Campo Anchieta.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 
Chegada: 2/ago - Saída: 7/ago
Paróquia Mãe de Deus e dos Órfãos
Chegada: 7/ago - Saída: 12/ago
Paróquia Nossa Senhora do Rosário 
Chegada: 12/ago - Saída: 17/ago
Paróquia São Geraldo Magella 
Chegada: 17/ago - Saída: 22/ago
Paróquia Nossa Senhora da Paz    
Chegada: 22/ago - Saída: 27/ago
Paróquia Cristo Operário   
Chegada: 27/ago - Saída: 1/set

A celebração do jubileu de 
35 anos da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, da Alves 

Dias, de São Bernardo foi na noite de 
27 de junho, mas para recordar é preciso 
dar uma volta no tempo, e retornar, 
como disse o animador da missa, ao 
ano de 1968. Sim até antes dos 35 anos 
passados, quando as famílias que ali 
residiam tinham que se locomover até 
a Paróquia Nossa Senhora de Assunção, 
que tinha como pároco Monsenhor 
Jerônimo Noviello que também exercia 
a função de vigário diocesano.

Lembram os mais antigos, que o 
sacerdote, não podendo atender e 
acompanhar estas famílias, designou o 

saudoso Padre Antônio Ibanêz Dias, recém 
empossado na Paróquia São Caetano, a 
Matriz Velha, para ter a incumbência de 
rezar uma missa todos os domingos na 
Alves Dias. Ele vinha com duas missões: 
primeiro, dar um conforto espiritual 
aquelas poucas famílias que residiam 
distantes do centro paroquial e segundo 
motivar a criação de uma nova paróquia.

Assim, 14 anos se passaram e aos 27 
de junho de 1982, o bispo Dom Claudio 
Hummes atendendo ao pedido e as 
necessidades das famílias, encabeçada 
por um dos principais benfeitores, o Sr. 
Juraci Ferreira Campos, criou a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida.

Hoje a paróquia tem como pároco o 

Padre Fernando Valladares que assim se 
expressou: “Há 35 anos este povo vem 
jogando as boas sementes no terreno 
fértil que é a Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida. E que alegria poder ter aqui 

nesta noite, o bispo Dom Pedro, uma 
pessoa super ocupada, mas que disse sim 
ao nosso convite e veio aqui celebrar esta 
feliz data para a nossa comunidade, povo 
que se preparou rezando a novena”.

Há 35 anos este povo vem jogando as boas sementes no terreno fértil que é a Paróquia Nossa Senhora Aparecida

SACERDOTES FORAM CONTEMPLAR O ROSTO DO PAI

PROVISÃO, NOMEAÇÃO E EXCARDINAÇÃO - JULHO DE 2017

AGENDA DIOCESANA - AGOSTO DE 2017

O primeiro passo da caminhada desta paróquia foi dado há 35 anos

PADRE EGÍDIO BATTOCCHIO FREI ANGÉLICO MANENTI
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Igreja e a Nova evaNgelIzação

ao menos 10 mil católicos 
compareçam ao evento.

O coordenador diocesano, 
Francisco Mamede, esclareceu 
que a reunião serviu para 
alertar a todos da divulgação 
do evento. “Queremos mostrar 
no dia 23 a importância 
do Terço dos Homens, de 
unir as famílias. Quando 
o homem reza com o 
rosário, está evangelizando 

a família. Será uma Missa da Família 
e para família”, explicou Mamede, 
que recordou que o encontro ainda vai 
contar com procissão, festival cultural, 
testemunhos e, claro, o terço com a 
consagração.

Para tamanho desafio, os representantes 
do Movimento receberam o apoio do 
bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini. Ele recordou que 

Terço dos Homens na Diocese organiza evento para 10 mil fiéis 
o evento é também em comemoração 
aos 300 anos da aparição da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida no rio Paraíba 
(motivo da peregrinação da imagem 
da Santa). “É uma celebração muito 
importante. Recorda-nos que Maria está 
junto ao povo que sofre. A imagem tem 
Maria sorridente, com as mãos juntas, 
intercedendo por nós”, frisou o pastor do 
Grande ABC.

Para o assessor do Movimento, 
Pe. Flávio José, o evento do dia 23 
de setembro será uma ocasião para 
demonstrar a beleza da oração do Terço. 
“A oração do terço nos mostra o olhar 
da fé. O homem que participa do terço 
é como José. Deus diz: ‘Você vai cuidar 
da minha família. Seja zeloso’. Cuidar 
daquilo que Deus me deu. Preparar para 
este momento que teremos em setembro, 
divulgar para mostrar a beleza da fé, de 
como é rezar o terço”, pediu o sacerdote.

Do terço ao sacerdócio

Além do bispo, o encontro teve 
um testemunho do Pe. Dayvid da 
Silva, pároco da Jesus de Piraporinha 
(Diadema). “Perto da minha casa, havia 
um grupo que rezava os terços nas casas 
e rezaram na minha. E fizeram o convite 
à minha família. A imagem ficou na 
minha casa e, quando levamos a imagem 
para outra casa, rezei de novo com eles 
e comecei a gostar do terço. Depois 
criamos um grupo para crianças e 
adolescentes, também rezando nas casas, 
mas os adultos começaram a ir também. 
Fomos crescendo e, dos meus 13 aos 18 
anos, rezava toda semana o Terço, às 
segundas-feiras e às sextas. Tinha lista 
grande de espera para rezar nas casas. 
Foi ali que minha vocação ao sacerdócio 
foi crescendo. Nasceu a partir da reza do 
terço”, contou o presbítero.

A Mãe está em festa. A Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, 
Igreja Mãe da Diocese de Santo 

André, festejou sua padroeira no dia 16 
de julho. Com todas as Missas cheias 
na Catedral, a última fechou o dia de 
celebrações, com procissão pelas ruas nos 
arredores da igreja, levando a imagem da 
Santa, que intercede por Santo André e 
por todo o povo do Grande ABC.

O bispo da Diocese de Santo André, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, presidiu a 
Santa Missa e contou com a companhia 
do bispo da Diocese de Imola (Itália), 
Dom Tommaso Ghirelli. Os sacerdotes 
italianos Pe. Francesco Commissari, ex-
pároco da Jesus de Nazaré (São Bernardo), 
e Pe. Daniel Sierna, que visita o Brasil 
pela primeira vez, também concelebraram, 
assim como o pároco e o vigário da 
Catedral, Pe. Joel Nery e Pe. Giacomo 
Pellin, respectivamente, e o secretário 

episcopal, Pe. Guilherme Melo Sanches.
Ressaltando a disponibilidade de Maria 

à vontade de Deus, Dom Pedro disse 
que Nossa Senhora não ficou apegada 
à própria vontade. “É necessário ouvir 
a palavra de Deus. Maria fez isso. Só 
consegue quem está atento, em silêncio 
para ouvir a Palavra de Deus e entregar 
sua vida através da fé”, frisou o bispo 
diocesano. “Maria é grande diante de 
Deus porque viveu na fé, ouviu, praticou 
a Palavra de Deus. Ela se torna mãe de 

Jesus, não somente porque concebeu, 
mas porque antes concebeu, na fé, em 
seu coração”, completou.

Dom Pedro ainda pediu perseverança 
aos fiéis, mesmo com ventos contrários. 
“Maria viveu da fé na sua entrega, viu 
Jesus perseguido, morto na Cruz, mas 
perseverou. Será que somos capazes de 
perseverar no caminho de Deus quando 
tudo está contra?”, questionou o bispo, 
que recordou a grande intercessora que 
temos. “Maria foi dada para nós quando 

Jesus morria na Cruz, nossa Igreja não é 
órfã”, pontuou.

Pe. Joel ainda agradeceu a todos os fiéis, 
principalmente os que participaram da 
novena, e aos bispos e padres presentes. 
“E também uma palavra de gratidão a 
Deus porque estamos caminhando juntos 
(com os paroquianos) há um ano. Graças 
a Deus, com a intercessão daquela 
que nos acompanha sempre”, disse o 
sacerdote, lembrando o período que está 
à frente da Catedral.

IGREJA MÃE DA
DIOCESE FESTEJA 
NOSSA SENHORA DO CARMO

Os coordenadores dos grupos 
do Terço dos Homens na 
Diocese de Santo André se 

reuniram no dia 22 de julho, na Mitra, 
para discutirem os últimos detalhes 
do evento ‘Encerramento da Visita da 
Imagem Peregrina’, programado para 
o dia 23 de setembro, no Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida, na Paulicéia, 
em São Bernardo. A expectativa é que 
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A Milícia da Imaculada surgiu 
com uma grande riqueza 
humana que era a participação 

de jovens casais da região do Grande ABC. 
Com muita dedicação, conseguiram abrir 
caminhos na evangelização pelos meios 
de comunicação e muitos outros mílites 
de todo o Brasil fazem parte desta Obra.

Para apoiar a atuação dos leigos, 
em 1996, veio da Itália um grupo de 
Missionárias da Imaculada-Padre Kolbe. 
Elas fazem parte de um Instituto secular 
de vida consagrada fundado na Itália, na 
década de 1950 que evangelizava junto 
com a Milícia da Imaculada em diversos 
ambientes, promovendo encontros para 

São Maximiliano Kolbe nasceu 
na Polônia em 1896, se tornou 
frade franciscano e, em 1917, 

fundou um exército do bem sob a 
proteção de Nosso Senhor, chamado de 
Milícia da Imaculada.

A espiritualidade do movimento 
fundado por São Maximiliano se baseia 
na Consagração a Nossa Senhora. Para 
São Maximiliano Kolbe, nosso fundador, 
a consagração consiste em “ser da 
Imaculada totalmente, sob cada aspecto”. 
Dessa forma, segundo Padre Kolbe, “se 
nós somos da Imaculada, então tudo 
aquilo que é nosso pertence a Ela e Jesus 
aceita tudo aquilo que vem de nós como 
se viesse dela, como pertencente a Ela”.

A Milícia da Imaculada se expandiu na 
Polônia, no Japão e em diversas partes 
do mundo evangelizando pelos meios 
de comunicação. Presente em mais de 

SANTO FUNDADOR

SANTUÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO E SÃO MAXIMILIANO KOLBE
Estrada do Morro Grande, 870. Bairro dos Finco - Riacho Grande
São Bernardo do Campo - SP
  
COMO CHEGAR
Duas linhas de ônibus municipais que passam pelo centro de São Bernardo do Campo e atendem a 
região: 06 Jd. Tupã e 30 Balsa.
Para vir de carro, basta entrar no distrito de Riacho Grande pelo acesso no quilômetro 29 da Rodovia 
Anchieta e seguir as placas marrons de informação turística.

cem países, a Milícia da Imaculada está 
presente na Diocese de Santo André 
desde 1987. Atualmente, a evangelização 
pelos meios de comunicação, conta com 
a Rede Milícia Sat, a maior rede católica 
de rádio do Brasil, que começou com o 
programa Consagração a Nossa Senhora, 
hoje presente em mais de 300 emissoras 
no Brasil e no exterior. Mais de 70 mil 
pessoas recebem as revistas mensais O 
Mílite e O Pequeno Mílite com conteúdo 
de informação e formação católica. 

MILÍCIA DA IMACULADA 30 ANOS

Evangelizamos também por meio da TV 
Imaculada Conceição, da internet, redes 
sociais e outras iniciativas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, 
São Maximiliano foi preso pelos nazistas 
devido seu trabalho de imprensa e, em 14 
de agosto de 1941, morreu para salvar um 
pai de família no campo de concentração 
de Auschwitz. Em 1982, o Santo Papa 
João Paulo II canonizou seu conterrâneo 
invocando-o como protetor das famílias e 
padroeiro destes tempos difíceis.

Em dezembro de 2004, em 
comemoração aos 150 anos da 
proclamação do Dogma da Imaculada 
Conceição, a Milícia da Imaculada 
iniciou a construção da igreja da 
Imaculada Conceição e São Maximiliano 
Maria Kolbe, em sua sede no Riacho 
Grande, em São Bernardo do Campo - 
SP. Em 25 de março de 2006, na festa 
da Anunciação do Senhor, esta foi 
inaugurada com a Missa solene presidida 
pelo então Bispo Diocesano Dom Nelson 
Westrupp, SCJ, que em 2014, elevou o 
templo a Santuário. Este Santuário é o 
coração pulsante da sede da Milícia da 
Imaculada; é ponto de referência e lugar 
de intimidade com Deus para os mílites. 
Nele, diariamente, se celebra a Missa e 
há constante Adoração ao Santíssimo 
Sacramento pelas intenções dos mílites 
de todo o Brasil.

UM SANTUÁRIO

crianças, jovens operários e famílias.
As Missionárias da Imaculada-Padre 

Kolbe tiveram um papel fundamental 
na organização do apostolado da Milícia 
da Imaculada. Ajudaram os leigos 
a estruturarem os departamentos e 
transmitiram a herança espiritual de São 
Maximiliano Kolbe. A boa disposição 
e capacidade técnica dos leigos foram 
sustentadas pelo trabalho e pela formação 
espiritual das missionárias.

Atualmente, além de colaborarem em 
São Bernardo do Campo - SP, há uma 
comunidade em Campo Grande - MS 
que anima os trabalhos na Rádio e TV 
Imaculada Conceição.


