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A Igreja saindo para se encontrar 
com o seu povo. Esta foi a 
melhor definição de quem 
participou da terceira Visita 
Pastoral Missionária da Diocese 
de Santo André. 
Veja como foi na página 6.  

Nesta edição de junho, confira 
um  artigo especial sobre a vida de 
Santo Antônio e de sua importância 
no cenário religioso de nossa fé. 
Sua devoção maior é em junho. 
Leia este artigo na página 4.

Visita Pastoral na Região 
Santo André Centro

A Imagem Peregrina está percorrendo cada uma das nossas 99 paróquias. Uma caravana foi buscá-la em Aparecida, e em festa,  nós a acolhemos,  inicialmente,  
no Santuário da Pauliceia. Estes ricos momentos de fé que estamos vivenciando servem para marcar os preparativos da celebração dos trezentos anos de sua 
aparição no ano de 1717. A reportagem completa está na página 3.

Santo Antônio na devoção 
festiva e popular

Diocese acolhe com carinho 
a Imagem Peregrina da Mãe Aparecida
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  A voz do Pastor

CNBB A voz do Papa
O rico não é condenado pela sua riqueza, mas por desprezar o pobre
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O Papa Francisco falou na sua 
catequese sobre pobreza e 
misericórdia referindo-se à 

parábola do rico avarento e do pobre 
Lázaro. No resumo em português,  o 
Pontífice disse: “A misericórdia de 
Deus está ligada à nossa misericórdia 
para com o próximo; quando falta esta, 
também aquela não encontra espaço 
no nosso coração fechado, e não pode 
entrar. Assim no-lo mostra a parábola do 
rico avarento e o pobre Lázaro. O portão 
da casa do rico estava sempre fechado 
ao pobre, que ali jazia esfomeado e 
coberto de chagas”.

O pontífice continua afirmando 
que “Ignorando Lázaro e negando-
lhe até mesmo as sobras da sua mesa, 
o rico desprezou a Deus, segundo as 
conhecidas palavras de Jesus: Sempre 

que deixastes de fazer isto a um destes 
pequeninos, foi a Mim que o deixastes 
de fazer. Há um pormenor interessante 
na parábola: enquanto o nome do rico 
não é mencionado, repete-se cinco 
vezes o nome do pobre – Lázaro – que, 
em hebraico, significa: Deus ajuda”.

Dando sequência em sua explicação 
teológica,  o Papa afirma que, “Assim 
Lázaro à porta é um apelo vivente feito 
ao rico para que se recorde de Deus, 
mas o rico não acolhe este apelo. Será 
condenado, não pelas suas riquezas, 
mas por não ter tido compaixão de 
Lázaro, socorrendo-o. Quão errada seja 
esta atitude, vemo-lo na segunda parte 
da parábola, que apresenta invertida 
a situação de ambos no além-túmulo: 
o pobre Lázaro aparece feliz no seio 
de Abraão, ao passo que o rico é 

atormentado. Agora o rico reconhece 
Lázaro e pede-lhe ajuda, enquanto em 
vida fazia de conta que não o via. Antes 
negava-lhe as sobras da mesa, agora 
pede para lhe dar de beber. Mas, como 
explica Abraão, aquele portão de casa 
que, na terra, separava o rico do pobre, 
transformou-se num «grande abismo», 
que é intransponível. Assim 
Jesus une a pobreza à 
misericórdia”.

Vivemos momentos difíceis e 
de grande sofrimento para a 
maioria de nossa população. A 

crise que atravessamos distribui seu peso 
de forma dramática entre a população 
mais fragilizada pelo desemprego e por 
necessidades básicas não atendidas.

A consciência de cada cristão deve 
recordar-se do que disse o Papa João 
Paulo II: “Sob toda propriedade privada 
pesa uma hipoteca social”. Há um dever 
de solidariedade que deve sobrepor-se à 
posse dos bens materiais que são dons 
de Deus. A Doutrina Social da Igreja 
propõe a solidariedade como uma luz 
na escuridão do egoísmo no qual nos 
movemos no sistema econômico que rege 
a economia. A solidariedade recorda que 
não há dever sem direito, nem direito sem 
dever. A solidariedade é saber, diante da 
noite, não ficar acusando as trevas, mas 
acender uma luz.

Existem muitas formas de solidariedade 
cristã, uma delas é a participação dos 
leigos e leigas na política. Política aqui 
entendida como o modo pacífico de 
trabalhar pelo bem comum. A verdadeira 
política não é um jogo de interesses e poder 
para dominar e enriquecer. “A política, do 
ponto de vista ético, é o conjunto de ações 
pelas quais os homens buscam uma forma 
de convivência entre indivíduos, grupos, 
nações que ofereçam condições para a 
realização do bem comum... é o exercício 
do poder e o esforço por conquistá-lo, a 
fim de que seja exercido na perspectiva 

do serviço” (Mensagem da CNBB para as 
eleições municipais de 2016).

Como a política tem influência decisiva 
em tudo que se faz na sociedade, inclusive 
no arroz e feijão que se põe à mesa, gostaria 
de alertar os cristãos católicos, e pessoas 
de boa vontade, que sonham com a justiça 
e a paz para todos, a respeito das próximas 
eleições que serão decisivas. Dirijo-
me especialmente às nossas inúmeras 
comunidades que certamente contarão 
com pessoas dispostas a se candidatar nas 
próximas eleições. A pergunta inevitável 
é feita por todos: quais são os candidatos 
que merecem nosso voto?

Coloco as seguintes considerações 
para votar bem: 1. Candidatos católicos, 
que tem vida ativa e participante em 
nossas comunidades; 2. Que não sejam 
oportunistas, mas desejam trabalhar para 
o bem comum; 3. Que nossas celebrações 
não sejam lugares de apresentar as 
propostas políticas dos candidatos. 
Os padres podem abrir espaço para 
os candidatos católicos exporem suas 
propostas, mas não nos momentos de 
celebração litúrgica; 4. Que os candidatos 
apresentem propostas concretas e 
inteligentes para melhorar a vida do 
povo, e não promessas; 5. Os candidatos e 
candidatas que se dispuserem a prestar este 
serviço ao bem comum, lembrem-se que, 
não são candidatos da Igreja Católica, mas 
são leigos que a partir de sua fé vivida na 
Igreja, querem a partir desta fé prestar um 
serviço à sociedade; 6. Que os candidatos 

católicos não sejam discriminados nas 
comunidades. Vamos olhar para eles 
como irmãos que estão se dispondo a 
uma missão exigente: A política é uma 
forma exigente de exercício da caridade, 
dizia Paulo VI; 7. Que os candidatos se 
comprometam a viver a vida na política 
como uma missão em favor dos irmãos, 
em especial dos mais necessitados, se 
comprometendo a combater a corrupção 
que é hoje no Brasil uma das causas do 
sofrimento da população; 8. Que todas 
as comunidades rezem pelos irmãos e 
irmãs que se dispuserem à missão da 
militância política, para que não percam 
a fé, mas que possam dar testemunho de 
solidariedade.

Deus nos ilumine e abençoe para votar 
bem, com consciência e responsabilidade.

 +Dom Pedro Carlos Cipollini   
Bispo Diocesano de Santo André

Política e solidariedade: em quem votar?

“A misericórdia de Deus está ligada à nossa misericórdia para com o próximo”

Existem muitas formas de solidariedade cristã, uma delas é a participação dos leigos e leigas na política.

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
divulgou a mensagem para as 

eleições municipais deste ano. No texto 
aprovado durante a 54ª Assembleia Geral 
da entidade, os bispos dirigem ao povo 
brasileiro “uma mensagem de esperança, 
ânimo e coragem”. O documento aborda o 
momento atual, ressalta o papel dos leigos 
como sujeitos na política e apresenta os 
critérios que podem ajudar os brasileiros 
a escolher seus prefeitos e vereadores 
neste ano.

Em um trecho,  cita “Sonhamos 
e nos comprometemos com um país 
próspero, democrático, sem corrupção, 
socialmente igualitário, economicamente 
justo, ecologicamente sustentável, sem 
violência,  discriminação e mentiras; e 
com oportunidades iguais para todos. 
Só com participação cidadã de todos 
os brasileiros e brasileiras,  é possível a 
realização desse sonho. Esta participação 
democrática começa no município onde 
cada pessoa mora e constrói sua rede 
de relações. Se quisermos transformar 
o Brasil, comecemos por transformar 
os municípios. As eleições são um dos 
caminhos para atingirmos essa meta”.

Os católicos são convidados a participar 
ativamente. “Os cristãos leigos e leigas 
não podem ‘abdicar da participação na 
política’ (Christifideles Laici, 42). A eles 
cabe, de maneira singular, a exigência do 
Evangelho de construir o bem comum na 
perspectiva do Reino de Deus. Contribui 
para isso a participação consciente no 
processo eleitoral, escolhendo e votando 
em candidatos honestos e competentes. 
Associando fé e vida, a cidadania não 
se esgota no direito-dever de votar, mas 
se dá também no acompanhamento do 
mandato dos eleitos.

A nota também alerta que “É 
fundamental considerar o passado do 
candidato, sua conduta moral e ética e, se 
já exerce algum cargo político, conhecer 
sua atuação na apresentação e votação de 
matérias e leis a favor do bem comum. A 
Lei da Ficha Limpa há de ser, neste caso, 
o instrumento iluminador do eleitor para 
barrar candidatos de ficha suja”.

Finaliza dizendo que “A Igreja Católica 
não assume nenhuma candidatura, mas 
incentiva os cristãos leigos e leigas que 
têm vocação para a militância político-
partidária, a se lançarem candidatos. No 
discernimento dos melhores candidatos, 
tenha-se em conta seu compromisso com 
a vida, com a justiça, com a ética, com 
a transparência, com o fim da corrupção, 
além de seu testemunho na comunidade 
de fé”.

Mensagem da Igreja 
para as eleições 2016
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Aparecida tem dito que “A Imagem da 
Mãe que visita todas as igrejas é uma 
motivação para os cristãos católicos e 
também uma oportunidade para o anúncio 
da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Maria é ‘arca da esperança’.  Nela 
o Espírito Santo trabalhou e Nela a Palavra 
se encarnou. Levamos Nossa Senhora para 
falar de Seu Filho Jesus”, refletiu.

 
Histórico da Imagem Peregrina
No ano de 1931 foi realizada a 

primeira visita da Imagem à cidade do 
Rio de Janeiro, na época Capital Federal 
do Brasil. Essa visita da Imagem de 
Nossa Senhora Aparecida ao Rio de 
Janeiro aconteceu por ocasião de sua 
proclamação como “Rainha e Padroeira 
do Brasil”. Mais de um milhão de 
pessoas lá se reuniram para receber a 

A vinda da Imagem Peregrina nos dará mais força para sermos uma Igreja em saída

Pelos 300 anos, Imagem Peregrina
de Aparecida visita nossa Diocese

O Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida, no bairro 
Pauliceia, em São Bernardo, 

estava lotado no dia 15 de maio, 
domingo, para receber a Imagem 
Peregrina da padroeira, que veio do 
Santuário Nacional de Aparecida no 
sábado (14 de maio). Em uma linda 
celebração, presidida pelo bispo 
da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, os romeiros 
demonstraram a fé na intercessão da 
Santa, que, em 2017, vai completar 300 
anos da aparição da imagem nas águas 
do Rio Paraíba do Sul.

Emocionados, os fiéis agradeceram 
a Nossa Senhora Aparecida pela 
intercessão junto ao seu Filho Jesus Cristo 
como o casal Tatiane Magalhães Pereira 
Oliveira e Cristiano Lima de Oliveira, 
que carregava no colo o presente da mãe 
de Jesus: a filha Catarina Magalhães 
Oliveira. “Queríamos muito ter um filho, 

Fiéis acolhem Imagem Peregrina
de Nossa Senhora Aparecida
Veja na Secretaria de sua Paróquia e no site da Diocese, a data em que a Imagem Peregrina estará em sua comunidade

O Brasil se prepara para o 
tricentenário do encontro da 
Imagem de Nossa Senhora 

Aparecida no Rio Paraíba do Sul, a ser 
comemorado em 2017. Neste período 
que antecede a grande data, o Santuário 
Nacional e a Arquidiocese de Aparecida 
realizam o envio da Imagem Peregrina a 
todas as dioceses que fizerem solicitação 
junto à Secretaria de Pastoral. Gesto que 
permitiu que desde 14/05, a imagem 
permaneça na Diocese de Santo André.

Em grande romaria, que uniu as 99 
paróquias, os diocesanos foram buscá-la, 
quando o bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini,  a acolheu das mãos 
do Reitor do Santuário de Aparecida, 
Padre João Batista de Almeida. O ato 
aconteceu durante a celebração religiosa 
das 9h da manhã, e que pôde ser 

acompanhada, por quem não pôde ir até 
o Santuário, por meio da TV Aparecida 
que transmitiu a Santa Missa.

Agora a Imagem vai percorrer todas 
as paróquias, iniciando no domingo, 
(16/05), pela acolhida no Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida, no Bairro 
Pauliceia, em São Bernardo do Campo.

A missa, em Aparecida, foi presidida 
por Dom Pedro que, com muita alegria, 
transmitiu que a Imagem Peregrina vai 
ser um grande acontecimento de fé para 
nossa Diocese. “Que esta Imagem que 
hoje vamos levar, simbolize para nós 
a Igreja que queremos ser: corajosa e 
vencedora. Sua vinda é para nós uma 
bênção, e nos dará mais força para 
sermos uma Igreja em saída, como nos 
pede o Papa Francisco”.

Dom Darci José, bispo auxiliar de 

mas tentávamos e não conseguíamos. 
Começamos a pedir a Nossa Senhora 
Aparecida, que intercedesse por nós. 
Então, conseguimos,  e Catarina nasceu. 
Nossa filha também sofre com alergias, 
mas, pedindo pela intercessão da mãe, 
ela já está melhorando. Estamos aqui 
para agradecer à mãezinha do céu”, 
explicou Tatiane.

Quem também recebeu filho como 
presente de Nossa Senhora Aparecida,  
foi a romeira Maria das Neves, da 
Paróquia São Judas, em São Bernardo. 
“Olha, eu não poderia ter filhos. Já era 
devota de Nossa Senhora Aparecida, 
mas foi meu marido quem fez o pedido. 
Bom, hoje tenho três filhos, quatro 
netos e uma neta. É maravilhoso estar 
aqui”, contou ela.

Já Antônio Mesquita Pereira recordou 
que a Virgem o ajudou em sua saúde. 
“Tive um AVC (acidente vascular 
cerebral) em 1997. Mas Nossa Senhora 
Aparecida intercedeu por mim e me 
ajudou a recuperar”, recordou Antônio, 
com 80 anos, e que frequenta o Santuário 
há décadas.

Fidelidade
Dom Pedro ressaltou que Maria foi 

quem mais colaborou com Jesus e foi 

ilustre visita.
Desde então ocorreram inúmeras 

peregrinações, especialmente com 
o missionário redentorista Pe. Vítor 
Coelho de Almeida. No ano de 2004, por 
ocasião do centenário de sua Coroação, 
a Imagem Peregrina percorreu várias 
arquidioceses, dioceses e paróquias 
do nosso imenso Brasil e também no 
exterior. Nossa Senhora, sempre fiel 
aos princípios de seu Filho, continua 
presente em nossa história, indo ao 
encontro dos que clamam por amor, 
justiça e paz.

quem mais sofreu, e que sua missão 
foi bonita e dura também. “O Senhor 
olhou para ela com misericórdia e a 
acumulou de bens, em vista da missão 
que ela tinha que desempenhar. O que 
se requer de alguém que se aproxima 
de Deus? Qual a virtude que se pede 
de quem se administra um tesouro? É 
a fidelidade. Maria foi fiel, do começo 
ao fim. Fidelidade é um modo de vida, 
não é uma promessa de boca, que faz 
um dia e depois vai levando do jeito 
que dá. Maria se sacrificou para ser 
fiel, desde Belém naquela pobreza, até 
a cruz naquele sofrimento, sempre fiel”, 
disse o bispo em sua homilia.

Pe. Alex, reitor do santuário, destacou 
que a peregrinação da imagem pelas 99 
paróquias da Diocese será uma forma 
de união da Diocese de Santo André ao 
Santuário Nacional. “Como lembrou 
o bispo, foi por meio deste sinal de 
Deus que começamos a superar toda 
a experiência de escravidão, de medo, 
para nos tornarmos uma pátria cristã e 
libertadora. Vamos pedir por um Brasil 
melhor, justo, fraterno e humano.  Um 
Brasil onde realmente Deus é o centro, e 
o ser humano em Deus, com intercessão 
de Nossa Senhora, possa ser realmente 
feliz”, frisou o sacerdote.

Fotos: Fernanda Minichello

Fotos: Ágata Soares

Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito: 
chegada 06/06, saída 11/06.

Paróquia São Pedro e São Paulo: 
chegada 11/06, saída 16/06.

Paróquia São Geraldo Magela:
chegada 16/06, saída 21/06.
Paróquia Santa Teresinha:
chegada 21/06, saída 26/06.
Paróquia Jesus de Nazaré:
chegada 26/06, saída 01/07.

Paróquia São José:
chegada 01/07, saída 06/07.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro: chegada 06/07, saída 11/07.

Cronograma da Imagem 
Peregrina - Mês de Junho

São Bernardo do Campo - Centro
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Santo Antônio: o santo mais popular do Brasil
A fama de tantos milagres constitui um dos incentivos mais fortes ao culto de Santo Antônio

Apresentamos novas nomeações 
para a Diocese de Santo André.

Levamos a conhecimento que 
na data de 20 de maio de 2016, o bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini 
assinou as provisões de nomeações, que 
a seguir enumeramos:

Padre Osvy Guilarte Figuera
Pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo, 
em São Bernardo do Campo.

Padre Antonio Becker Ferreira
Pároco da Paróquia São João Batista, 
em São Caetano do Sul.

Padre Joaquim de Souza
Pároco da Paróquia Cristo Rei, em 
Diadema.
 
Padre Flávio José dos Santos
Pároco da Paróquia Santa Luzia, em 
São Bernardo do Campo.

Padre Rogério Romão Bueno
Administrador Paroquial da Paróquia 
São João Batista, em Mauá.

Acesse o site da sua Diocese
e confira todas as nomeações.

www.diocesesa.org.br

Recentemente em carta a todos 
os padres da Diocese de Santo 
André, o bispo diocesano Dom 

Pedro Carlos Cipollini chamou a atenção 
para a importância da questão da Defesa 
da Vida. Dom Pedro salientou que em 
nossa diocese existe uma “Comissão 
Diocesana em Defesa da Vida” que tem 
por objetivo, “conhecer, interagir com 
outros organismos em Defesa da Vida, 
levar o conhecimento do tema a todos os 
cristãos e pessoas de bem, enfim de agir 
e atuar na Defesa da Vida e da Família 
em sua plenitude”.

Vez ou outra, de forma repentina, 
no âmbito político, midiático e virtual 
surgem propostas e ideologias de 
interesses bastante obscuros que visam 
agredir e cercear o direito inalienável 

à vida (a legalização do aborto ante 
o equivocadamente alegado “direito” 
da mulher sobre seu próprio corpo e a 
propaganda pró-aborto, por exemplo). 
São embates sempre iminentes e a 
missão da Comissão em Defesa da Vida 
é manter todas as comunidades católicas 
no território da diocese constantemente 
articuladas, vigilantes e em constante 
processo de formação.

A Comissão Diocesana em Defesa da 
Vida é formada por membros atuantes 
de todas as paróquias da diocese. O que 
fazem estes membros? Eles são o elo de 
comunicação e diálogo entre a Comissão 
e todas as pastorais que atuam em suas 
comunidades. Eles também promovem 
em suas paróquias para grupos paroquiais 
que envolvam jovens, crianças, idosos 

A vida de Santo Antônio está 
envolta numa constelação de 
milagres e fatos prodigiosos: 

são curas, profecias, bilocações, 
exorcismos e até ressurreições. Muitos 
teriam acontecido durante sua vida 
e outros, numa cadeia incontável, 
depois da morte. Esta tradição já está 
consagrada no antiquíssimo responsório 
“Si quaeris miracula”.

Grande número desses milagres foram 
imortalizados por artistas, famosos ou 
populares, entre os quais, a pregação aos 
peixes em Rimini; o coração do avarento 
encontrado no cofre; a mula em adoração 
diante do Santíssimo; o recém-nascido 
que fala em favor da mãe inocente; o pé 
decepado que o santo une à perna, etc.

Difícil dizer com certeza por onde 
passa a linha divisória entre a verdade 
histórica e a fantasia religiosa; tanto 
mais que boa parte desses milagres só 
vêm relatados em legendas tardias, 
certamente eivadas de elementos 
lendários. Mas nem tudo é tardio.

Poucos meses depois da morte de 
Antônio, um documento, assinado pelo 
Bispo diocesano e os professores da 
Universidade de Pádua, é apresentado 
ao papa Gregório IX pedindo sua 
canonização.

No extenso relatório são elencados 
os inacreditáveis milagres que vinham 

acontecendo desde a morte de Antônio, 
ocorrida meses antes: são inúmeras 
curas, entre elas, cinco paralíticos, sete 
cegos, três surdos, três mudos, dois 
epilépticos, etc. “São poucos entre 
os muitos, e os mais seguros entre os 
conhecidos”, destaca a legenda assídua, 
acrescentando que, no dia dos funerais 
do Santo, muitos enfermos deixados 
fora da Igreja, na praça, foram curados 
aos olhos de todos.

A fama de tantos milagres constitui 
um dos incentivos mais fortes ao culto 
de Santo Antônio. Um antigo sermonista 
tentou interpretar esses prodígios no 
prisma da simbolização. Cada milagre 
teria um conteúdo simbólico.

Assim, no caso da criança afogada 
que o santo recupera, se afirma o 
poder de sua intercessão para devolver 
a vida do espírito a quem a perdeu; 
no caso da barca naufragada que ele 
socorre, se afirma o poder que tem para 
fazer emergir do pecado os que nele 
naufragaram. E assim por diante.

 
Devoções, tradições e crenças
As primeiras manifestações de culto 

deram-se logo após a morte do santo, 
desdobrando-se depois, passo a passo, 
numa constelação de práticas, devoções 
e crenças, algumas das quais, mais 
conhecidas, são elencadas a seguir.

 Santo casamenteiro
Assim é invocado pelas moças que 

desejam casar,  e assim é lembrado 
pelo nosso folclore. Não se sabe qual 
a origem da devoção. Talvez se ligue 
a algum milagre feito pelo santo em 
favor das mulheres, por exemplo, 
quando fez um recém-nascido falar para 
defender a mãe acusada injustamente de 
infidelidade pelo pai.

  
O “pão dos pobres”
É ao mesmo tempo uma piedosa 

devoção e uma instituição assistencial 
benemérita. Consiste em doações 
para prover de pão os pobres, 
honrando assim o “protetor dos 
pobres” que é Santo Antônio. 
Uma tradição liga esta obra 
ao episódio de uma mãe cujo 
filho se afogou dentro de um 
tanque,  mas recuperou a 
vida graças a Santo Antônio. 
Ela prometera que, se o filho 
recuperasse a vida, daria 
uma porção de trigo igual ao 
peso do menino. Por isso, no começo, 
esta obra foi conhecida como a obra do 
pondus pueri (peso do menino).  

Trezena
E uma “novena” de 13 dias lembrando 

a data da morte de Santo Antônio. 

Também se lembra o dia 13 de cada 
mês, porque “Dia 13 não é dia de azar, é 
dia de Santo Antônio”. Outros lembram 
Santo Antônio nas quartas-feiras, dia 
em que foi sepultado.

 
Fonte: Cadernos Franciscanos, “Santo Antônio e a 

devoção Popular”, de Frei Adelino Pilonetto, ofmcap

A necessária comissão em
defesa da vida nas paróquias

e casais palestras que promovam o 
tema sempre urgente da defesa da vida, 
da concepção ao fim natural. O que 
faz necessária uma formação sólida e 
constante para que a defesa da vida nunca 
deixe de ser um tema presente, ainda que 
no cenário secular os ataques contra a 
vida e família pareçam adormecidos. É 
preciso vigiar incessantemente.

No dia 18 de junho acontecerá no 
auditório da Cúria Diocesana uma 

manhã de formação e articulação da 
Comissão em Defesa da Vida. Todas as 
paróquias serão representadas por um 
casal (ou 2 paroquianos) cujos nomes 
serão indicados pelos padres até o dia 
10 de junho no Centro Diocesano de 
Pastoral. “Pra quem é cristão cabe 
sempre este testemunho evangélico: 
proteger a vida com coragem e amor em 
todas as suas fases.” (Papa Francisco).

Padre Renato Souto
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Irmãs Ursulinas ensinam que devemos
ser Cristo para levar o outro até Cristo

Dia 03/06 - Sexta - 9h - Manhã de 
Espiritualidade para os Padres na Milícia 
da Imaculada.

Dia 10/06 - Sexta - 19h30 - Palestra sobre a 
Campanha da Fraternidade pelo bispo diocesano 
na Câmara de São Bernardo do Campo.

Dia 12/06 - Domingo - 10h30 - Abertura da 
Semana do Migrante na Matriz de Santo André.

De 13 a 26/06 - Semana Anti-Drogas. 
Confira a programação no site da Diocese. 

Dia 18/06 - Sábado - 10h - Missa de 
Abertura da Visita Pastoral na Região SBC 
Anchieta na Paróquia Santo Antonio do 
Bairro Battistini.

Dia 11/07 - Segunda - 18h – Missa 
em Ação de Graças pelo Jubileu da 
Paróquia São Bento, em São Caetano 
do Sul.

Dia 16/07 - Sábado - 18h30 - Festa de 
Nossa Senhora do Carmo - Procissão e 
Missa na Catedral N. S. do Carmo.

Dia 27/07 - Um ano da posse de Dom 
Pedro Cipollini como bispo da Diocese de 
Santo André.

Dia 30/07 - Sábado - 19h30 - Missa de 
Ação de Graças pelas Bodas de Prata de 
Ordenação Episcopal do Bispo Emérito, 
Dom Nelson Westrupp, scj, na Catedral N. 
S. Carmo, no Centro de Santo André.

Dia 31/07 - Domingo - 11h - Encontro 
Diocesano dos Coroinhas na Catedral N. S. 
do Carmo no Centro de Santo André.

Agenda 

Diocesana

AGENDA DIOCESANA E AÇÃO SOCIAL

Missa em Ação de Graças pelos 10 anos 
do Projeto do Instituto Amigos da Beata 
Catarina e Judite Cittadini de Caminhada 
com as Crianças e Adolescentes, entidade 
mantida pelas Irmãs Ursulinas de São 
Jerônimo de Somasca.

Esta congregação religiosa fundada na 
Itália, há dez anos vem realizando um 
bonito trabalho social, com apoio sócio 
educativo para crianças e adolescentes de 
6 a 15 anos. Sua sede fica na Rua Caminho 
dos Vianas, 1779, na Vila João Ramalho. 
A entidade tem como responsável, a Irmã 
Ângela Pirri, que há uma década chegou 
ao local, juntamente com a Irmã Brunilda.

A celebração que teve o intuito de 

também homenagear as mamães, foi 
presidida pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini. No altar também 
estiveram os sacerdotes somascos, Padre 
Enzo,crs, e Padre Almir,crs, enquanto 
Padre Paolo Alutto,crs, fazia questão 
de registrar tudo com sua inseparável 
filmadora.

Tendo como lema: “Ser Cristo para 
levar a Cristo”, esta ordem religiosa 
nasceu para acolher as meninas carentes 
no tempo da Grande Guerra Mundial. 
E hoje,  de forma missionária,  atua em 
vários países, sempre em locais carentes 
como esta periferia de Santo André.

Em sua homilia, Dom Pedro fez uma 

ponte entre o Evangelho do dia e a missão 
desta ordem “Nossa glorificação será fruto 
do testemunho que dermos de Jesus. As 
Irmãs Ursulinas têm feito de sua missão 
este testemunho. No tempo da guerra, 
onde aparece a fome e a doença, elas 
pensaram nas meninas abandonadas, após 
ouvir o desejo de Deus. E Deus continua 
falando ao nosso ouvido. Muitos colocam 
este ouvir em ação e transformam a vida 
dos mais necessitados por meio desta 
atenção para com o próximo”.

Unidade marca celebração na festa de Corpus Christi

No dia 26 de maio todas 
as paróquias de Mauá se 
reuniram na avenida Portugal, 

próximo ao Centro. A união foi fruto da 
Visita Pastoral Missionária, que o bispo 
da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, realizou na Região 
Pastoral, em abril.

Os paroquianos saíram de suas 
comunidades em procissão com Jesus 
Sacramentado rumo ao local da Santa 
Missa. Segundo o pároco da Matriz 
de Mauá - Imaculada Conceição -, 
Pe. Claudio Tafarelo: “Foi a primeira 
vez que celebramos juntos a Festa de 
Corpus Christi. Fruto da Visita Pastoral 
Missionária. Foi muito participativo e 
muito bonito”, destacou o sacerdote.

Pároco da São José, Pe. Francisco 
Simplício Pires destacou: “Tivemos 15 
dias de preparação. Começamos depois 
da Visita Pastoral, mas tivemos bom 
número de fiéis e eles já estão esperando 
o próximo ano. Foi um despertar na 

cidade de Mauá”, disse o sacerdote.
A Santa Missa também teve como 

resultado o gesto concreto de doar 
todo o valor da coleta à Paróquia 
São Judas Tadeu, em Ribeirão Pires. 
Uma das paróquias mais carentes dos 
Grande ABC. Vale destacar que as 
paróquias já haviam recolhido roupas e 
cobertores para entregar aos irmãos mais 
necessitados de suas regiões.

Em São Caetano, a santa missa foi 
presidida por Dom Nelson Westrupp, em 
frente à Igreja Matriz Sagrada Família, e o 
bispo emérito da Diocese de Santo André 
pediu comprometimento dos cristãos 
com os ensinamentos de Jesus e destacou 
integração das 11 paróquias da cidade em 
torno do Santíssimo Sacramento.

“Ao servirmos Jesus Eucarístico, tão 
próximo de nós, como hoje, passando 
pelas ruas da cidade, ao tocarmos seu 
corpo e sangue com os olhos da fé e do 
coração, deveria crescer em nós o desejo 
de adorá-lo, de levá-lo e comunicá-lo aos 

outros”, conclamou o bispo.
Na Região Santo André - Centro, a 

unidade marcou o dia de Corpus Christi. 
durante a semana da Visita Pastoral 
Missionária. As 12 paróquias foram em 
procissão, com os padres, diáconos e o 
Santíssimo Sacramento até a Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, onde foi 
realizada a Santa Missa solene presidida 
pelo bispo da Diocese de Santo André, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, que realiza 
visita pastoral missionárias na região.

O bispo destacou a importância desta 
unidade: “Esta caminhada foi muito 
linda. Vim da Paróquia São Judas 
Tadeu e depois encontramos os fiéis da 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima e os 
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. 
Em um gesto muito bonito, fomos nos 
unindo como povo de Deus, rumo à 
Catedral. Esta é a festa da unidade, da 
comunhão”, disse Dom Pedro.

Segundo o bispo, a solenidade de 
Corpus Christi também recordou que 

todos precisam estar em comunhão uns 
com os outros. “Estar em comunhão com 
o Papa, com o bispo, com os padres, com 
sua Igreja. Isto é o sentido. Não é à toa 
que chamamos a Eucaristia de Santa 
Comunhão”, disse Dom Pedro.

Lembrou também que os fiéis devem 
servirem ao próximo. “Como faz isso? 
Buscando na Eucaristia, a fonte para sair 
do egoísmo, amando e traduzindo este 
amor em serviço. Que a Eucaristia seja 
o sol para nós, uma exigência para nós 
contornarmos nossa vida com a vida de 
Cristo”, disse Dom Pedro.

Um gesto concreto da Região foi 
a arrecadação de mais 700 peças de 
cobertores e roupas para doação a 
instituições de caridade. “Tivemos este 
gesto eucarístico concreto e vamos tentar 
aquecer os irmãos mais necessitados 
com este calor que vem da caridade, do 
amor fraterno, vivendo o que Jesus nos 
ensinou”, explicou Pe. Vanderlei Nunes, 
pároco da Catedral.

Tivemos este gesto eucarístico concreto e vamos tentar aquecer os irmãos mais necessitados 

Um dia de festa para a 
comunidade da Vila João 
Ramalho, em Santo André. 

Foi assim o domingo, (08/05), quando 
no espaço onde está sendo construída a 
nova Capela São José Operário (Estrada 
da Cata Preta, 2567), foi celebrada a 



6 NOTÍCIAS DA DIOCESEJunho de 2016 - A BOA NOTÍCIA

Nove dias de missão na Região 
Santo André-Centro

Foram nove dias de evangelização 
nas paróquias, casas, escolas, 
cemitérios, presídio, locais 

públicos, entre outros lugares da Região 
Santo André – Centro, que recebeu a 
Visita Pastoral Missionária do bispo 
da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, e também dos 
sacerdotes e leigos missionários. E,  
um dos frutos, foi a comunhão entre as 
comunidades, como ficou registrado na 
Santa Missa de encerramento, no dia 29 
de maio, na Paróquia Santa Luzia e São 
Carlos Borromeu.

Todos os sacerdotes da Região estavam 
presentes na celebração, assim como 
seus paroquianos que lotaram a Igreja. 
Segundo o bispo, a unidade precisa 
de gestos. “A comunhão não pode ser 
apenas espiritual, mas demonstrada 
através dos nossos gestos, como estamos 
fazendo aqui ou como fazemos em nossas 
comunidades em vários momentos”, 
destacou o bispo.

Para Dom Pedro, é necessário entender 
que a unidade é o melhor caminho para 
evangelizar. “Queremos, como Igreja, ser 
muito firmes naquilo quem cremos, com 
uma fé adulta, crescer na fé, conhecer a 
Palavra de Deus, viver em comunhão entre 
nós, como paróquias unidas. Quem não 
entende que devemos caminhar unidos não 

entende o que é Igreja”, disse o bispo.
 Ele também pediu que todos sejam 

uma Igreja missionária. “Como Jesus 
pede e o Papa Francisco recorda, 
sejamos uma Igreja missionária, de 
comunhão, de participação, que anuncia 
Jesus. A Missão é uma oferta que se faz, 
é oferecer com muito respeito o tesouro 
que temos que é Jesus”, disse.

Fiéis
Para os fiéis que participaram das 

visitas missionárias, a presença do bispo 
os incentivaram para continuar a ser 
uma Igreja de saída como o Santo Padre 
pede. Maria Luísa Guerra, da paróquia 
Nossa Senhora das Dores destacou 
que as visitas “são uma riqueza para a 
comunidade, para ninguém se acomodar. 
A palavra que mais me tocou foi de ir ao 
encontro dos outros, que as comunidades 
levem isso de exemplo”.

Fabio Lopes, paroquiano da Santa 
Luzia e São Carlos Borromeu, recordou 
que participou da maior parte das visitas 
e formações missionárias, “e que a 
acolhida dos paroquianos e missionários 
foi muito boa”. Para Maria Madalena 
Brajato, da Matriz de Santo André, “foi 
maravilhoso encontrar as famílias, a 
visita muitas vezes é mais para gente do 
que para a pessoa que é visitada”.

18/06
10h – Missa de Abertura na Paróquia 
Santo Antônio do Battistini
15h – Encontro com os Setores 
Administrativos/CAEPs, Tesoureiros e 
Secretários
16h – Visita aos internos da Casa de 
Recuperação na Chácara Pe. Pio
17h – Visita aos internos da Casa de 
Recuperação Bezerra de Menezes
19h30 – Celebração Eucarística na 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção 

19/06
08h – Celebração Eucarística na 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 
(Mangueirão)
09h30 – Visita às comunidades da 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
15h – Encontro com as Religiosas 
(os) e membros de Vida Consagrada e 
Comunidades de Vida
19h – Celebração Eucarística na Paróquia 
Santa Luzia

20/06
09h – Visita à Delegacia e Centro de 
Detenção Alves Dias (Paróquia NS 
Aparecida - Alves Dias)
09h – Visita aos doentes e idosos 
(Paróquia Santa Luzia e Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção)
14h – Visita ao Hospital de Clínicas, 
Asilo São Vicente de Paulo e a Santa 
Casa de Misericórdia
19h – Missa e encontro com os Ministérios 
da Palavra (Paróquia Sagrada Família)

21/06
09h – Visita às Famílias, Chácara de 
dependentes e Aldeia SOS Criança e 
Centro Social São Maximiliano Kolbe
14h – Visitas às Famílias e Asilos 
(Paróquia São João Batista)
19h – Missa e encontro com os 
Ministérios da Liturgia (Santuário da 
Imaculada Conceição e São Maximiliano 
Kolbe)

 22/06
08h – Visita à FEI
09h – Visitas às Famílias (Paróquia 
Menino Jesus e Santuário Nossa Senhora 
Aparecida)
10h – Visita à Indústria Mercedes
14h – Visita ao Conjunto Três Marias 
(Paróquia Nossa Senhora Aparecida - 
Alves Dias)
19h – Missa e encontro com os Ministérios 
da Caridade (Paróquia Santa Maria)

23/06
09h – Visitas às Famílias e Comunidades 
(Paróquia São Benedito)
14h – Visitas às Famílias (Paróquia São 
Judas Tadeu)
19h – Missa e encontro com os Ministé-
rios da Coordenação (CPP, CPC, etc) (Pa-
róquia Menino Jesus)

24/06
09h – Visita à Indústria Volkswagen
10h – Visita às Famílias (Paróquia Santa Maria)
14h – Visita às Famílias (Paróquia 
Sagrada Família)
19h – Missa e após encontro com os 
CAEP (Paróquia São Judas Tadeu)
 

25/06
09h – Visitas às Famílias (Paróquia Santo 
Antônio)
15h – Encontro com a Juventude na Casa 
de Retiro Santa Maria
18h30 – Celebração Eucarística na Casa 
de Retiro Santa Maria

01/07
10h – Missa de Encerramento da Visita 
Pastoral Missionária no Santuário N. S. 
Aparecida
Atividade Inicial: Nos dias 8, 9 e 10 
de junho às 19h30,  haverá Formação 
e Espiritualidade sobre as visitas 
missionárias para todos os envolvidos nas 
missões na Paróquia Santa Maria

VISITAS MISSIONÁRIAS
Região São Bernardo do Campo - Anchieta
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A Diocese de Santo André 
promoveu na noite de 18 de 
maio, mais uma Formação 

para lideranças leigas que atuam nas 
coordenações das muitas pastorais. Com 
o auditório do Edifício-Sede da Mitra, 
no centro de Santo André, totalmente 
tomado, o Professor e Dr. Agostinho 
Capelletti Busato, diretor do Centro de 
Revitalização Âncora versou sua palestra 
sob o tema: “As relações humano-
afetivas em nossas práticas pastorais”.

Os ensinamentos do palestrante, 
baseados em sua formação da psicologia, 
demonstraram claramente as diferenças 
de compreensão e do modo de agir entre 
o homem e a mulher. E que uma vez, cada 
um de nós detendo este conhecimento, 
poderemos focar nas vantagens e 
desvantagens e assim obter maiores 
chances de êxito em nossas atividades 
diárias, e no caso, especialmente como 
agentes de pastorais.

Abordando temas entre os sentidos, a 

razão e a  inteligência, os sentimentos, a 
intuição, Dr. Agostinho explicou que a 
compreensão dos fatos pelo homem se 
dá pelo seu sentimento de uma forma 
particularizada, já na mulher,  esta 
compreensão se dá por todo seu corpo, 
e não de uma maneira setorizada. E 
por esta razão,  com resultados e ações 
diferenciados.

O palestrante utilizou-se 
constantemente de exemplos para 
melhor compreensão de sua fala. Citou 
que existem pastorais em que o homem 
se adapta melhor, como existem outras 
em que, por causa desta diferença 
natural, a mulher obtém melhores 
resultados. Reforçou que a mulher 
agente da pastoral que, por exemplo, sai 
a campo para levar a comunhão, tem a 
sensibilidade de encontrar as pessoas 
doentes;  já o homem,  para executar 
esta missão, só sai munido de uma lista 
de endereços pré-agendados. Por outro 
lado, quando é necessária uma atuação 

Compreensão psicológica para
melhor agir pastoralmente
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Fundada em Dublin, Irlanda, por 
Frank Duff, em 7 de setembro 
de 1921, a Legião de Maria é 

uma Associação formada por leigos, 
que têm como fim a glória de Deus, pela 
santidade de seus membros, através de 
oração e por um trabalho de apostolado 
em favor do próximo. Na Diocese de 
Santo André, este movimento mariano 
atua há seis décadas.

Os sessenta anos da Legião de Maria, 
em nossa diocese, foi solenemente 
celebrado na missa presidida por Dom 
Pedro Cipollini, na tarde de domingo, 
15 de maio, na Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, em Santo André.

Como o bispo diocesano bem 
lembrou, logo após a criação da Diocese 
de Santo André, nascia o movimento da 
Legião de Maria, um dos movimentos 

mais atuantes e que vem se renovando 
constantemente, sendo que hoje, 
também é grande o número de jovens e 
até de crianças que se apresentam como 
legionários e levam a fé católica para o 
próximo.

Dom Pedro também disse que “neste 
mundo de morte e sofrimento, onde 
são muitas as legiões do mal, muitos 
podem pensar que 
somos pequeninos 
diante desta realidade, 
mas a verdade é que 
Deus tem um modo 
diferente de agir. Ele 
escolhe os pequenos 
para confundir os 
grandes. Deus está 
comprometido com 
este agir de vocês, 

DIOCESE CELEBRA SEIS 
DÉCADAS DA LEGIÃO DE MARIA

No período de 13 a 26 de 
junho,  vai acontecer na 
Diocese de Santo André 

a Semana Nacional Anti-Drogas da 
Pastoral da Sobriedade. Destacamos 
que na Paróquia São Pedro Apóstolo 
terá o curso de Capacitação de agentes 
multiplicadores na prevenção ao uso de 
drogas ministrado pelo Denarc, do dia 
13 ao dia 17 de junho, no horário das 19h 
às 23h. Para mais informações entrar em 
contato com Eurico, telefone  9.7310-
2446 ou no e-mail:  euricofranca@
hotmail.com. O encontro terá 20 horas 
de duração e será entregue certificado. 

19/06 - 10h - Ribeiro Pires.
19/06 - 10h - São Bernardo do Campo.
21/06 - Santo André.
23/06 - 19h30 - Diadema.
24/06 – 19h30 - São Bernardo do Campo.
25/06 - 15h - São Bernardo do Campo.
26/06 - 18h - Santo André.
Consulte a programação completa no 
site da Diocese: www.diocesesa.org.br 

Pastoral Diocesana
 da Sobriedade 

promove Semana 
Anti-Drogas

mais voltada para a ordem da palavra, o 
agente masculino se sobressai por que a 
força da Palavra é do homem.

O que o Dr. Agostinho quis passar é 
que é o nosso psiquismo que determina 
nossas ações, e que o homem e a mulher 
possuem uma psiquê diferenciada. 
Enquanto o homem é puro desejo, 
a mulher tem a habilidade de se 
transformar para acolher o desejo. O 
homem deve ter firmeza, e a mulher 
espera do homem que ele tenha esta 
atitude firme.

Formação Permanente do Clero
Professor Agostinho Busato também foi 

responsável pela Formação Permanente 
do Clero que aconteceu no Espaço São 
Miguel, Vila Bastos, em Santo André, 
no período de 17 a 19 de maio. Este 
encontro para os sacerdotes, promovido 
pela Diocese de Santo André,  teve 
como tema a Afetividade Presbiteral. No 
primeiro dia,  abordou-se “As Relações 
na Atualidade”;  no segundo dia, “Os 
Conflitos Relacionais”; e no terceiro, 
“As Possibilidades de Equilíbrio”.

Diocese de Santo André
tem Anuário Informativo

Com 222 páginas, acaba de ser lançada pela Diocese de Santo André,  a 
publicação denominada Anuário e Calendário 2016, trazendo toda a vida 
desta diocese, detalhando com fotos e endereços de todas as 99 paróquias, 

mais capelas e comunidades. O material tem ainda a relação de todos os sacerdotes 
incardinados, e com a novidade de incluir 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 pastoral. Mais informação no Centro Pastoral, que pode ser 
contatado pelos telefones 4469.2077 ou 4438.2077.

legionários de Maria que vão aos 
presídios, que vão aos hospitais, e que 
agem em nome da fé, que levam o 
projeto de Deus avante”.
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Em pleno Ano Santo da 
Misericórdia, a Milícia da 
Imaculada convida os mílites 

a reascender da fé, reavivar das forças e 
renovar a Consagração a Nossa Senhora. 
A campanha Mãe da Misericórdia é uma 
proposta de aproximação dos braços 
amorosos de Deus segurando nas mãos 
da Virgem Maria.

A Mãe tem este dom peculiar de nos 
aproximar a Deus e como dizia São 
Maximiliano Kolbe: “Maria não é apenas 
Mãe de Deus, mas também Mãe nossa... 
Ela nos protege diante da justiça de Deus”.

Com Maria, queremos assumir 
com maior entusiasmo a missão de 
evangelizar. Ela é a esperança de um 
novo amanhecer e alimenta a esperança 

Ela é Sol do Novo Amanhecer

Campanha Mãe da Misericórdia

Olhares de ternura e de 
esperança são representados 
em diversas casas pelos 

quadros do Sagrado Coração de Jesus 
e do Imaculado Coração de Maria. 
Em famílias grandes ou pequenas, nos 
campos e nas cidades, a tradição de 
entronizar o Coração de Jesus e Maria 
torna o lar um santuário.

Em cada transmissão, o locutor 
Jorge Lorente está presente, olha 
para os membros da família e lê esta 
mensagem como se fosse de Jesus 
falando para todos: “Eu estou aqui. 
Quando você chegar em casa, eu estarei 
à sua espera. Se você chegar alegre, 
disposto ou mesmo triste e preocupado, 
eu estarei aqui para ajudá-lo. Ao sair 
para o trabalho irei com você. Conte 
comigo, pois estarei ao seu lado. 
Estaremos sempre ligados pelos laços 
de uma profunda amizade. Jamais o 
abandonarei. Eu sou Jesus, seu amigo 
de verdade!”.

Acompanhe e se emocione com a 

Milícia da Imaculada 
de portas abertas

Uma festa de fé para a família

ATENÇÃO MÍLITE: juntamente com a Campanha Extra, você recebeu 
dois boletos para realizar a sua contribuição espontânea. Fique atento, pois 
eles são referentes a meses diferentes: um é para doação de maio e outra para 
a de junho. Contamos com a sua colaboração para esta Obra de Nossa Senhora 
e desde já agradecemos o seu sim à evangelização!

No mês de junho,  as 
comemorações relacionadas 
aos santos: Antônio, Pedro 

e João se estendem desde escolas até 
nossas comunidades. A Milícia da 
Imaculada também abre suas portas 
para acolher as famílias para uma 
bonita festa no domingo,  26 de junho. 
O “arraiá” começa às 10h e contará 
com shows, comidas típicas, quadrilha 
e a animação de grupos de viola caipira. 
Às 15h haverá a Santa Missa presidida 
pelo Frei Sebastião Benito Quaglio no 
Santuário Imaculada Conceição e São 
Maximiliano Kolbe.

Sede da Milícia da Imaculada:
Estrada do Morro Grande, 870

Bairro dos Finco - Riacho Grande
São Bernardo do Campo - SP

A região é atendida por duas linhas 
de ônibus municipais que passam pelo 
centro de São Bernardo do Campo: 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.

Toda primeira sexta-feira de cada mês a Rádio Imaculada Conceição 1490 AM 
transmite a Entronização do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de 
Maria nos lares.

No coração de Jesus

No site www.miliciadaimaculada.org.br 
é possível visualizar um mapa detalhado. Mais informações: (11) 4937-6500

em nossos corações, por isso queremos 
levar esta experiência de fé,  cada vez 
mais, a mais  irmãos. Como afirma o 
Papa Francisco: “Ninguém, como Maria, 
conheceu a profundidade do mistério de 
Deus feito homem. Na sua vida, tudo foi 
plasmado pela presença da misericórdia 
feita carne”.

entronização do Sagrado Coração de 
Jesus e de Maria, toda primeira sexta-
feira do mês, a partir das 13h, pela 
Rádio Imaculada Conceição 1490 AM 
na Grande São Paulo ou pela internet, 
acessando: 

www.miliciadaimaculada.org.br

No Coração de Jesus

“Presente da campanha extra 
ou campanha Mãe da Misericórdia”.


