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A DIOCESE É A TERRA
SANTA DO BISPO

“A Diocese é a Terra Santa do Bispo. Peço licença a vocês para entrar na vossa, e agora minha Terra Santa: a grande e querida Diocese de Santo André. 
Saibam que venho de coração e braços abertos!”, disse Dom Pedro Carlos Cipollini na homilia da missa de posse canônica. Acompanhe esta reportagem 
nas páginas 4 e 5.
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CNBB
Congresso 
Missionário 

Segundo estatísticas, o Brasil possui 
5.500 seminaristas e mais de 10 
mil paróquias. Há regiões do país 

que para cada 300 mil habitantes há apenas 
um padre. Além disso, permanece o desafio 
de contribuir com a missão além-fronteiras 
em países onde a presença de missionários 
é mínima ou inexistente. Essa realidade 
reforça o convite do papa Francisco para 
uma Igreja em saída, em estado permanente 
de missão.

Para redescobrir um novo jeito de ser 
Igreja, seminaristas, clérigos, leigos e 
religiosos estiveram reunidos durante 
quatro dias em Belo Horizonte (MG), 
compartilhando experiências e buscando 
soluções para uma formação mais 
sintonizada com as demandas da missão no 
Brasil e no mundo.

A Pontifícia União Missionária vem 
trabalhando para proporcionar aos futuros 
presbíteros uma espiritualidade voltada 
para a missão. Para isso, estão sendo criados 
nos seminários, os Conselhos Missionários 
de Seminaristas (Comises). Dentre tantos 
frutos que se esperam do 2º Congresso 
Missionário Nacional de Seminaristas, 
estão a criação e o fortalecimento 
dos Comises, encontros de formação 
missionárias (Formises) para seminaristas e 
reitores, experiências de missão já durante 
a formação e trabalho articulado com 
os demais organismos missionários nas 
dioceses e regionais. 

Para o seminarista Davi Cruz, da Diocese 
de Itapipoca, no Ceará, a Igreja do nordeste 
tem um jeito peculiar, próprio da região, 
“e a missionariedade também tem que 
atingir a religiosidade popular”, explica. 
“Sentimos que a sociedade não quer acolher 
a proposta e a ética cristã e nos seminários 
estão se formando os futuros missionários 
presbíteros que irão atuar nesses campos de 
fechamento, de egoísmo, de individualismo 
que assolam a sociedade, e para isso 
não podemos esperar que eles venham 
procurar a voz da Igreja, que venham em 
busca de orientação, então temos que ser a 
Igreja em saída. Como? Indo ao encontro 
dessas realidades e animando a tantos que 
perderam a esperança neste mundo.”

Fonte: Assessoria de Imprensa do Congresso 
Missionário de Seminaristas.

Ele está no meio de nós

Criar consciência sobre a ecologia humana
A voz do Papa

A cultura do cuidado ao meio 
ambiente não é uma atitude 
somente “verde”, garantiu o 

Papa, é “muito mais”. Por isso, esclareceu 
que cuidar do meio ambiente significa 
ter uma atitude de ecologia humana. 
A ecologia “é total, é humana”, disse. 
Dessa forma, o Santo Padre explicou que 
na encíclica Laudato Si’ não é possível 
separar o homem do resto”.

Por outro lado, o Pontífice sublinhou 
“o efeito de rebote que existe contra o 
homem quando o ambiente é maltratado”. 
O Papa, além do mais, garantiu que a 
sua encíclica não é “verde”, mas social, 
observando que cuidar do meio ambiente 
é “uma atitude social”.

As pessoas sofrem os efeitos da 
negligência ambiental, explicou. “E 
neste sentido está envolvido o fenômeno 
da migração”, acrescentou. Por que as 

pessoas vêm para as grandes cidades?, 
perguntou o Papa. “Porque o mundo 
rural já não lhes dá oportunidades”.

Em seguida, mencionou outro ponto 
que está na encíclica e que denuncia, com 
muito respeito, a idolatria da tecnocracia. 
Algo que “leva a tirar o trabalho, que 
cria o desemprego”, alertou Francisco, 
denunciando o desemprego juvenil que 
afeta muitos países europeus.

Qual horizonte, qual futuro é oferecido 
a esses jovens? Sobre isso, advertiu sobre 
os riscos que correm de cair nos vícios, 
no tédio por não saber o que fazer da sua 
vida, no suicídio, ou o risco envolverem 
em projetos de guerrilhas que oferecem 
um ideal de vida.

Também denunciou a quantidade de 
“doenças raras” que surgem por causa do 
excesso da tecnificação. E alertou sobre 
a desertificação e desmatamento de 

algumas áreas do planeta. E todos esses 
fenômenos desembocam “no trabalho 
escravo”. O não ganhar o suficiente 
para poder viver pode provocar atitudes 
delitivas, sublinhou. A este respeito, 
voltou a condenar o trabalho escravo e 
a prostituição como “fonte de trabalho 
para sobreviver”.

Por outro lado, o Papa 
disse que tem esperança 
na cúpula de Paris, que 
será celebrada no final 
deste ano para que 
“consiga algum acordo 
fundamental básico”. 

“O dano ao meio ambiente rebota contra o homem”, alerta Papa Francisco

“Ninguém é sacerdote para si mesmo, mas para os outros.” 

Neste mês de agosto somos 
chamados a refletir sobre 
nossa vocação como cristãos. 

Em nosso batismo que é o primeiro 
chamado para todos, somos chamados 
para seguir Jesus como discípulos e 
missionários. Existem muitas maneiras 
de viver esta vocação fundamental, são 
os vários ministérios existentes em meio 
ao Povo de Deus.

Em nossa Igreja, neste mês, refletimos 
de modo especial sobre as vocações 
sacerdotais e religiosas. É chamado 
especial, através do qual alguns batizados 
e batizadas se consagram totalmente 
a serviço do Reino de Deus. Mais 
especificamente neste mês, costumamos 
refletir sobre a vocação sacerdotal, o 
sacerdote, o padre. Isto por celebrarmos 
no dia 04 de agosto o dia do padroeiro 
dos párocos: São João Vianey, cura de 
Ars.

O ministério sacerdotal é serviço em 
nome de Jesus, exercido em benefício 
do Povo de Deus. Ninguém é sacerdote 
para si mesmo, mas para os outros. O 
padre exerce seu ministério na pregação, 
organização das comunidades, celebração 
dos sacramentos, enfim ele é chamado a 
ser: sacerdote, profeta e pastor em meio 
ao povo.

O exercício do ministério sacerdotal 
tem dois lados como uma moeda. O lado 
que poderíamos chamar de “espiritual” 
e o lado “pastoral”. No Evangelho de 

Marcos Jesus ao chamar os apóstolos 
os chamou para: “estar com Ele e enviá-
los em missão“ (Mc 3,14). Deduzimos 
deste objetivo de Jesus na escolha de 
seus discípulos, que devem em primeiro 
lugar serem homens de Deus, homens de 
oração, em seguida serem missionários 
e operários do Reino. Não se pode cair 
na tentação de separar a ação pastoral da 
liturgia e oração.

Somente assim, a presença do padre 
terá a dimensão de “ministério da 
recordação”, ou seja: ser presença viva 
de Jesus em meio a seu povo. O padre 
deve ser uma memória, lembrança, uma 
presença de Jesus que cura, sustenta e 
guia. O que dá suporte a esta presença 
é o “estar com Ele”, a espiritualidade, a 
intimidade com Deus.

Ser presença curativa: unidos a Deus os 
sacerdotes tem força para mover e curar 
os corações feridos. Estando atentos às 
necessidades dos irmãos, saberá curar 
os feridos, sendo ele mesmo então um 
curador ferido, “ferido” pelo amor de 
Deus. Ser presença sustentadora: porque 
é sustentado por Deus na oração, o padre 
pode sustentar os fiéis nos momentos 
difíceis e trágicos da vida. Poderá dar 
apoio, conforto, paz. Ser presença guia: 
mostrar o horizonte de felicidade ao qual 
todos são chamados. Mostrar a ilusão 
do consumismo, materialismo, etc. É 
a missão de anunciar, viver e pregar a 
Palavra de Deus.

Quero parabenizar todos os sacerdotes 
de nossa querida Diocese de Santo André. 
Dizer da minha alegria de encontrar 
tantos ministros de Deus empenhados na 
Igreja, em trabalhar pelo Reino de Deus. 
Que Deus os fortaleça com a certeza do 
grande amor que Ele tem por eles.

Peço a nosso bom povo que tanto 
estima os sacerdotes, que continuem 
rezando e apoiando o trabalho dos nossos 
padres. Eles são sinais de que Jesus está 
no meio de nós! E não se esqueçam de 
sustentar com vossa ajuda e orações as 
vocações sacerdotais. E rezem por mim 
que em meu ministério sou o servidor de 
todos como pai e pastor.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Palavra do Pastor
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Dom Nelson: Um bispo fiel aos desígnios de Deus
“Aos que me perguntam como estou, respondo que reina muita paz em meu coração”

A Catedral Nossa Senhora do 
Carmo foi o local que reuniu na 
tarde do domingo – 19 de julho – 

uma multidão de fiéis agradecidos pelo seu 
pastor, e um bispo consciente de ter sido 
fiel aos desígnios de Deus. Ali, durante 
a celebração eucarística, foi recordada a 
data de 24 anos da ordenação episcopal 
de Dom Nelson Westrupp, scj, e o carinho 
por parte dos diocesanos a este bispo que 
tanto se doou nestes quase doze anos em 
que esteve à frente da Diocese de Santo 
André, pastoreando o povo de Deus das 
sete cidades do Grande ABC. 

Como Dom Nelson nos ensinou: “Na 
Igreja de Cristo não há aposentadoria, 
mas sim vida emérita”. Ao final da missa,  
falando com a assembleia, disse: “Vivo 
meu presente de forma apaixonada por 
Cristo e na esperança no futuro. Não se 
trata de despedida, mas de agradecimento, 
um momento de ação de graças. No dia 
11 de setembro do ano passado, celebrei 
um hino de gratidão à Deus pela Graça 
da Vida. E por ter completado 75 anos, 
apresentei minha renúncia do ofício 
episcopal, conforme nos pede a Igreja. 
Fiz de forma consciente com meu dever e 
com plena serenidade de espírito. E desde 

então, aguardava a resposta do Vaticano. 
Tenho em meu coração que é o Espírito 
Santo que governa a Igreja, os homens são 
apenas instrumentos. E apenas aguardei”.

Foram belas suas palavras sobre este 
momento em que está deixando de ser bispo 
da Diocese de Santo André. “Aos que me 
perguntam como estou, respondo que reina 
muita paz em meu coração. Nestes quase 
doze anos de episcopado aprendi muito 
com cada um dos diocesanos. Vocês me 
ensinaram a ser bispo. Sei que não consigo 
conhecer a todos pelo nome, mais saibam 
que estarão sempre em meu coração e em 
minhas orações”.

Dom Nelson também nos fez um pedido. 
“Dia 20 de julho começou o ano jubilar de 
minha ordenação episcopal, e o que eu 
peço de todos é que continuem rezando 
por mim”.

FATOS MARCANTES
Na missa,  no momento da procissão 

foram recordados alguns dos fatos 
marcantes da caminhada de Dom Nelson 
na Diocese de Santo André, tais como: o 
prédio da Mitra Diocesana, um projeto 
audacioso que se transformou num sinal 
visível de Igreja e de Comunhão; os 
encontros de Ministros Extraordinários; 

as Assembleias Diocesanas; os três Planos 
de Pastoral; a criação da Escola Diaconal 
São Paulo; a criação do Movimento Mães 
e Madrinhas Orantes pelos Sacerdotes, 
hoje com 102 grupos e a inclusão dos 
pais e padrinhos; a instalação dos três 
Santuários e da Basílica Menor; a ação do 
Movimento em Defesa da Vida e o apoio 
à vida religiosa, valorizando a vocação 
consagrada.

ENSINAMENTOS
E, por fim, recordamos os ensinamentos 

que Dom Nelson nos passou em sua 
homilia. Cada uma destas frases possui o 
encanto de nos fazer pessoas melhores. 
“Não passo de um copo. O que mata a 
sede é água e não o copo”.
“Deserto é o tempo da intimidade com Deus”.
“Deserto é o tempo para amadurecer a 
resposta adiada”.
“No silêncio do deserto acontece a 
escola da fé”.
“O melhor cristão é aquele que equilibra 
a oração com a ação”.

Faço uso deste espaço para 
responder a diversas pessoas 
que me perguntaram: o que 

significa “Bispo emérito”? “Emérito” está 
ligado ao mérito do serviço ou ministério 
pastoral exercido em uma Diocese, como 
Bispo diocesano.

O Código de Direito Canônico diz o 
seguinte: “O Bispo diocesano que tiver 
completado 75 anos de idade é solicitado 
a apresentar a renúncia do ofício ao 
Sumo Pontífice, que, ponderando todas 
as circunstâncias, tomará providências” 
(Cân. 401 - § 1). E acrescenta: “O Bispo 
cuja renúncia do ofício tiver sido aceita 
conserva o título de Bispo emérito de 
sua diocese e, se o quiser, pode conservar 
sua residência na própria Diocese, a não 
ser que, por circunstâncias especiais, em 
determinados casos, a Santa Sé determine 
o contrário” (Cân 402 § 1).

Vale recordar ainda que, quem é 
transferido de uma Diocese a outra, fica 
separado da primeira e, quando o Santo 
Padre aceita a renúncia, leva o nome de 
“emérito”, ligado só à última Diocese 
onde exercia o ofício.

Convém lembrar igualmente que o 
Bispo não deixa de ser Bispo. Não é como 
um funcionário que deixa o trabalho 
quando chega a uma certa idade... No 
que se refere à Igreja particular na qual 
foi Bispo, o “Emérito” continua o seu 
ministério episcopal na oração e demais 
ofícios previstos pelo próprio direito. 

Ser Bispo emérito de uma Diocese é 
privilégio de quem se dedicou durante 
anos ao pastoreio desta Igreja, ficando-lhe 
fiel até o dia em que cessou o seu ofício. Por 
outro lado, o Povo de Deus não esquece 
os seus Bispos eméritos, sobretudo, nas 
suas orações. É sobremaneira confortante 
para a gente ser lembrado pelos fiéis nas 
orações. 

As relações entre o Bispo diocesano 
e o Bispo emérito devem ser marcadas 
pela fraternidade que nasce da pertença 
ao mesmo Colégio episcopal, da partilha 
à comum missão apostólica e também 
do mesmo afeto pela Igreja particular 
(cf. Pastores Gregis, 59). “A fraternidade 
entre o Bispo diocesano e o Bispo emérito 
servirá de edificação para o Povo de 
Deus e particularmente para o Presbitério 

diocesano. O Bispo diocesano, se o Bispo 
emérito reside na Diocese, poderá recorrer 
a ele para a administração dos sacramentos, 
especialmente os da confissão e da crisma 
e, se julgar oportuno, poderá confiar 
ao Bispo emérito alguma outra tarefa 
particular” (Diretório para o Ministério 
Pastoral dos Bispos, n. 226).   

Com a graça de Deus, sinto-me bastante 
sereno. O mais importante é acolher com 
alegria e coração aberto os desígnios do 
Senhor. Só peço uma coisa: continuem 
a rezar por mim. Doravante procurarei 
“fazer memória agradecida do passado, 
abrir-me com confiança ao futuro e viver 
o presente apaixonado por Cristo”, pois 
sem Ele nada podemos fazer. 

Não tive a felicidade de conhecer todas 
as pessoas da Diocese pelo nome, nem 
por elas ser conhecido. Contudo, tenham 
a certeza de que, na oração e no coração, 
estarão todas presentes. 

Aprendi muito com todos/as os/
as diocesanos/as, com sua acolhida 
solidária e amizade, com suas exigências 
e resistências, que muito me ajudaram a 
crescer e a amadurecer.

Peço perdão de meus pecados, 
erros e omissões, frutos de minhas 
fraquezas e limitações. Nunca, porém, 
quis voluntariamente ofender ou 
machucar alguém. Por isso, conto com 
a compreensão e a misericórdia de seus 
generosos corações. 

A partir de agora poderei dedicar mais 
tempo a pregações, formações, retiros, 
etc., à pratica da oração e da contemplação, 
oferecendo minha vida pelo crescimento 
espiritual do Povo de Deus. 

Acolhamos com alegria nosso 5º Bispo 
diocesano. A partir do dia 26 de julho de 
2015, Dom Pedro Carlos Cipollini estará 
à frente de nossa querida Diocese. Dom 
Pedro assumirá a missão de ensinar, 
santificar e governar a Igreja particular 
de Santo André. Bendito o que vem em 
nome do Senhor! 

Nossa Senhora do Carmo e Santo André 
nos acompanhem com sua poderosa 
intercessão.

Um abraço amigo e uma especial 
bênção a todos e a todas.    

Dom Nelson Westrupp, scj
Bispo emérito da Diocese de Santo André

“Bispo Emérito”

Texto de Humberto Pastore
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O povo de Deus, residente na 
Diocese de Santo André 
conheceu seu quinto bispo 

diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
que veio da Diocese de Amparo para nos 
amar e nos servir. Sua posse canônica 
aconteceu na tarde de domingo (26/07) 
em missa campal celebrada na Praça do 
Carmo, diante de cerca de sete mil fiéis, 
divididos entre a gratidão pelo pastoreio 
de quase doze anos de Dom Nelson 
Westrupp, scj, e o sentimento de boas-
vindas ao seu novo pastor.

Após a leitura do decreto da Nunciatura 
Apostólica, o Arcebispo da Arquidiocese 
de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Scherer 
presidiu o rito de posse, entregando 
o Báculo, símbolo da condução dos 

trabalhos de governo, de ensino e de 
santificação na Diocese. Em seguida, 
Dom Pedro foi convidado a sentar na 
cátedra, sinal de autoridade, expressão da 
sede episcopal.

Dom Pedro, ao iniciar sua homilia, 
dedicou um forte agradecimento a Dom 
Nelson, a quem chamou de importante 
timoneiro à frente da Diocese de Santo 
André. Em seguida, saudou a todos os 
segmentos presentes, desde sacerdotes, 
diáconos, religiosos(as), autoridades 
e o povo em geral, sempre dedicando 
palavras reforçadas de carinho.

O novo bispo da Diocese de Santo 
André também deixou ensinamentos 
de orientação cristã. Sobre a passagem 
bíblica da multiplicação dos pães, disse: 

A Igreja é nosso “eu” plural! Amemos nossa Igreja

Nem o frio espantou os fiéis da 
Diocese de Santo André na 
madrugada de sábado (25) para 

domingo (26). Pelo contrário. O povo de 
Deus compareceu em grande número 
e orou junto ao novo bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, na Vigília 
Eucarística na Paróquia São José, no 
bairro Baeta Neves, em São Bernardo, 
que demonstrou seu desejo de iniciar sua 
caminhada na diocese em oração. 

A Vigília começou às 22h de sábado 
e terminou às 6h de domingo, com cada 
região pastoral adorando junto com o 

bispo, que ficou as oito horas diante do 
Senhor. Cada hora eucarística, conduzida 
pelos padres das regiões pastorais, foi 
dividida em orações, reflexões, preces 
dos fiéis a Dom Pedro e a bênção do 
Santíssimo Sacramento. 

Dom Pedro explicou o motivo que 
escolheu a Paróquia São José. “Pedi que 
a Vigília fosse em uma Paróquia com 
título de São José. Ele é o padroeiro da 
Igreja, assim como foi o chefe da família 
de Nazaré. A nossa Igreja seja como uma 
família fraterna e unida”, frisou o novo 
bispo de Santo André.

Fiéis passam a noite
 orando junto a Dom Pedro

Foto: Fernanda Marqui 

“Venho assumir com vocês, o desafio de anunciar e testemunhar o Evangelho na grande cidade”
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“quando trazemos só para nós, sempre 
falta, mas quando traze mos para todos, 
sempre sobra”. E que “a multidão segue 
Jesus Cristo por sentir fome da Palavra 
de Deus”. “Sejamos, portanto, todos 
discípulos missionários, levando o 
Evangelho a todos e sempre”, reforçou.

Evilázio Costa de Souza, 57, São João 
Batista (Rudge Ramos, SBC). “Espero 
que ele seja um bom pastor para este 
povo do Grande ABC. Que cative os 
fiéis. Estou muito ansioso em vê-lo. Li 
muitas coisas boas sobre ele”.

Lourdes Maria Mestrini de Lima 
(Paróquia São José). “Espero que 
seja um bom pastor, com olhar para as 
paróquias. Ele é o nosso pastor e quero 
conhecê-lo como ele é”.

Ir. Reinaldo Fernandes, 54, fundador 
da Fraternidade Casa de Assis. 
“Esperamos tudo de bom com o novo 
bispo. Teremos saudades de Dom 
Nelson que conhecemos desde São José 
dos Campos. Agora estamos com Dom 
Pedro”.

Edmar José A. Souza, 31, Matriz 
Nossa Senhora da Boa Viagem
“Gostei da atitude de Dom Pedro, de 
realizar a Vigília, de estar próximo do 

povo. As pessoas querem caminhar 
com ele. Ter este contato”.

Ir. Lidia Lopes de Assis, 90, da 
Congregação Clarices Franciscanas. 
“Que ele possa transmitir o Evangelho, 
sendo um seguidor de Cristo, para 
todos nós”.

Madre Isabel Maria de Jesus, 42, 
Congregação Humildes Servos 
da Rainha do Amor.“Temos uma 
expectativa muito boa com o novo 
bispo. Acho que será uma pessoa que vai 
incrementar muito na nossa diocese”.

Osmar Santos, 61 anos, Paróquia São 
Sebastião (Rio Grande da Serra) “Que 
seja um bom pastor tão bom quanto foi 

Dom Nelson, um bispo muito bom que 
tivemos. Dom Pedro parece ser uma 
pessoa bem simples. Ele, inclusive, já 
esteve em nossa paróquia sem ninguém 
saber quem ele era”.

Sônia Maria, 59, Paróquia Bom Jesus 
do Piraporinha (Diadema) “Que ele 
seja humilde para evangelizar. Pelo que 
vi dele, parece que é assim. Estamos 
ansiosos para saber como será”.

Samuel Diogo Ramos, 28, Comunidade 
Voz do Pastor (Santo André) “Que ele 
nos traga um sentindo novo. Que ele 
venha em nome de Jesus e nos ensine a 
viver com Jesus”.

A Igreja é nosso “eu” plural! Amemos nossa Igreja

Fotos: Natália  Pepe

“Venho assumir com vocês, o desafio de anunciar e testemunhar o Evangelho na grande cidade”

Sinta a emoção de quem 
esteve presente:
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Um poderia ser Policial Militar, 
outro realizou o desejo do avô 
que nem conheceu. Histórias 

com inícios diferentes, mas com o mesmo 
final: o sacerdócio. Everton Gonçalves 
Costa e Guilherme de Melo Sanches 
foram ordenados presbíteros pelas mãos 
do administrador apostólico da Diocese de 
Santo André, Dom Nelson Wetrupp, scj, 
sábado (18), na Paróquia São João Batista, 
no Rudge Ramos, em São Bernardo.

Ambos estavam muito emocionados, 
assim como seus familiares, amigos, 
outros padres que concelebraram e toda 
a assembleia que acompanhou a Santa 
Missa, deixando a igreja lotada. Não 
poderia ser diferente, aliás, os dois novos 
padres sempre foram queridos e deixaram 
suas marcas por onde passaram.

A felicidade também resplandecia nos 
rostos dos pais, que recordaram de como 
começou a caminhada dos sacerdotes. O pai 
de Guilherme, Gilberto das Flores Sanches, 
disse que sonhava com outra vocação, mas 
que sempre deixou o filho escolher. “Sempre 
procurei treiná-lo para ser um oficial de 
polícia. Mas o Pe. Celso (na época, pároco 
da São João Batista, em São Caetano) me 
deu um pé-de-moleque”, brincou Gilberto. 
“Mas fico muito feliz por sua vocação. 
Posso dizer uma coisa: deixo uma semente 
boa para o mundo”, completou.

Para a mãe de Guilherme, Elisabeth 
Osório de Melo Sanches, foi uma surpresa 
quando o filho escolheu o seminário. 
“Pensávamos que ele seguiria os passos do 
pai, mas foi um chamado de Deus. Então, 
sempre demos todo o apoio para ele e 
estamos muito felizes com sua ordenação”, 
destacou.

Pe. Guilherme reconheceu que tinha 
vontade de seguir a carreira do pai, mas 
“acredito que agora defendo as pessoas 
através da fé. Gratidão a Deus, que se 
entrega em tão grande mistério através de 
instrumentos insuficientes como nós”, disse.

DESEJO DO AVÔ
Pe. Everton não conheceu seu avô, já 

falecido, mas o deixou feliz. O pai do 
sacerdote, Abraão Paulino Costa, explica 
melhor a história: “Meu pai (avô do padre) 
sempre quis um sacerdote na família. Tive 
dois irmãos que entraram no seminário, 
mas não terminaram. Mas meu filho 
realizou este desejo. Teve que ser o neto 
e tenho certeza que meu pai está feliz”, 
contou Abraão.

Para a mãe do Pe. Everton, Maria José 
Cardoso dos Santos, o filho sempre seguiu 
os caminhos para a vida religiosa. “Ele 
sempre foi à Igreja. As pessoas até falavam: 

‘Olha, ele vai ser padre’. Só posso dizer que 
estou muito feliz com este dia tão especial”, 
recorda Maria.

O novo sacerdote também falou do belo 
momento que viveu no sábado. “Minha 
família sempre falava do desejo do meu 
avô. É um sentimento muito especial. Já 
trabalhava na comunidade, e percebia 
a necessidade de colaborar na Igreja”, 
ressaltou. “Passa um filme na cabeça da 
gente com tantas experiências vivenciadas 
ao longo desses nove anos de processo 
formativo, quantas lutas, quantas vitórias, 
quanto crescimento, quanta graça de Deus”, 
completou.

AMIGOS ÍNTIMOS
Em sua homilia, Dom Nelson destacou 

o momento importante da Igreja com as 
ordenações. “Nesta hora tão emocionante 
aguardada pelos diáconos e seus familiares, 
também aguardado por toda a diocese, 

queremos alegrar pela ordenação de mais 
dois sacerdotes para a Igreja de Jesus Cristo. 
Os sacerdotes são escolhidos por Jesus 
Cristo para serem seus amigos íntimos”, 
frisou Dom Nelson.

O bispo ainda recordou que o sacerdote 
não é apenas um funcionário. “O padre é 
padre por aquilo que é e não por aquilo que 
faz. É uma vocação. Ele recebe a própria 
identidade de Cristo. É uma questão de 
fidelidade a Cristo e ao povo de Deus, ao 
qual o sacerdote é enviado”, disse. 

 ORDENAÇÃO: 1ª PARTE
Os dois sacerdotes fizeram questão de 

dividir um texto em conjunto e agradecer a 
cada pessoa que fez parte de sua caminhada, 
entre eles, o bispo Dom Nelson, presbíteros, 
familiares e amigos. E não se esqueceram 
de duas pessoas em especial: os diáconos 
transitórios, Jackson Henrique da Silva e 
Miguel Frutuoso Souza Filho.

Os quatro são muito amigos, por terem 
estudados juntos no seminário, e os 
diáconos Jackson e Miguel serão ordenados 
presbíteros em 8 de agosto, às 9h, na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, em 
Santo André. “Esta foi a primeira parte da 
ordenação. A segunda será em 8 de agosto”, 
ressaltou Pe. Everton e Pe. Guilherme. 

 FUNÇÕES
Pe. Guilherme será o novo secretário 

episcopal da Diocese, enquanto Pe. 
Everton será o novo vigário da Paróquia 
São João Batista, no Rudge Ramos. Os 
novos sacerdotes escolheram como lema 
as seguintes passagens: Pe. Guilherme – 
“Ninguém tem amor maior do aquele que 
dá a vida por seus amigos” (Jo 15,13), e Pe. 
Everton – “Fazei tudo o que Ele vos disser” 
(Jo 2,5).

Novos sacerdotes para a messe do Senhor
Esta foi a primeira parte da ordenação. A segunda será a dos diáconos Jackson e Miguel

Texto de Thiago Soares Silva

02/08 - domingo - 10h - Missa de 
Abertura da Feira Vocacional - Paróquia 
São Bento.

06/08 - quinta - 9h30 - Encontro com o 
Clero no Espaço São Miguel.

08/08 - sábado - 9h - Ordenação 
Presbiteral dos diáconos Jackson e Miguel 
na Catedral N. Sra. do Carmo.

13/08 - quinta - 19h - Jubileu de Ouro da 
Paróquia São João Batista da Região Utinga. 

16/08 - domingo - 15h30 - Missa - 
Encontro com os Coroinhas e Acólitos - 
Basílica Menor de SBCampo.

Agenda 
Diocesana
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Ao assumir a Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, em 
Santo André, Pe. Jean Rafael 

Eugênio Barros expressou a frase que 

lhe tem servido como cartão de visitas. 
Afirmou que “O sorriso estampado no 
rosto é um dos ingredientes que não 
podem faltar”. Ele foi empossado pároco 
pelo administrador apostólico da Diocese 
de Santo André, Dom Nelson Westrupp, 
scj, em Santa Missa celebrada no dia 5, 
primeiro domingo de julho.

Os paroquianos, que lotaram a igreja, 
receberam um pároco que acumula outras 
funções importantes na Igreja. Doutor 
em Direito Canônico pela Pontifícia 
Universidade Lateranense, Roma, Pe. 
Jean é Juiz do Tribunal Eclesiástico 
e professor na Faculdade de Direito 
Canônico São Paulo Apóstolo.

Além de suas funções, Pe. Jean agora 
tem a incumbência de pastorear o 
rebanho da Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima. “O pároco tem a missão de ficar 
com os olhos abertos para que o lobo não 
roube suas ovelhas e nem as disperse. 
Por isso, somente o presbítero pode ser 
pároco. O presbítero celebra o sacrifício 
de Cristo. A presença de Cristo faz da 
paróquia uma autêntica comunidade de 
fiéis”, disse Dom Nelson.

Pe. Jean ressaltou que, em seu trabalho 
diante da comunidade, “vamos buscar 
ser uma Igreja de saída, de ir ao encontro 
de quem precisa. Tenho percebido que o 
verdadeiro segredo é saber tratar bem as 
pessoas, ser gentil, sincero”. O sacerdote 
também destacou que “Não devemos 
apenas saber lidar com os problemas das 
pessoas, mas com as pessoas. Podem 
contar comigo. A Igreja é de Jesus 
Cristo”, assegurou.

Juiz do tribunal eclesiástico assume paróquia em Santo André
“Não devemos apenas saber lidar com os problemas das pessoas, mas com as pessoas”

São Bernardo cede terreno 
para projeto social de “Padre Pio”

O prefeito de São Bernardo, Luiz 
Marinho, assinou no dia 14 de 
junho o decreto que autoriza 

o uso de área municipal localizada 
no Riacho Grande pela Comunidade 
São Pio de Pietrelcina. No terreno, 
a instituição pretende desenvolver 
trabalho de acolhimento de pessoas 
em situação de rua e de idosos, além 
de recuperar dependentes químicos. A 
cerimônia foi realizada no Salão Nobre 
do Paço, e contou com a presença do 
Administrador Apostólico da Diocese de 
Santo André, Dom Nelson Westrupp, scj.

AMPLIANDO O ATENDIMENTO
A Comunidade São Pio de Pietrelcina 

atende, atualmente, cerca de 60 pessoas 
em duas unidades, no Royal Park e no 
Rudge Ramos. O novo espaço, de 112,5 
mil metros quadrados, será reformado 
pela instituição, que poderá, assim, 
ampliar a capacidade de atendimento. 
Francisco Moises dos Anjos, fundador 
da Comunidade, destacou que esse é 
um passo importante para melhorar 
a qualidade do serviço oferecido a 
quem necessita. “Quando tudo estiver 
pronto, vamos mudar nossos trabalhos 
para esse novo espaço e deixaremos 
de pagar o aluguel dos dois locais 
onde atuamos hoje”, disse. Marinho 
lembrou que, apesar de a prefeitura 
manter trabalho de acolhimento e 

recuperação de pessoas em situação de 
rua e em dependência química desde 
2009, a parceria com entidades ajuda a 
aumentar a abrangência desses serviços. 
“Contamos, por exemplo, com as 
residências e as repúblicas terapêuticas, 
que acolhem essas pessoas com o 
carinho e respaldo que não tiveram 
antes em suas vidas”, afirmou. “Porém, 
sempre digo que o poder público não 
consegue resolver todos os problemas”. 

Dom Nelson, por sua vez, destacou 
que o novo espaço vai ampliar as 
possibilidades de recuperação dos 
atendidos: “Essas pessoas poderão 
desenvolver diversos trabalhos, como 
em hortas comunitárias”.

Após mais de quatro décadas, 
os fiéis da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, de São 

Caetano, têm novo pároco. É o Padre 
Joel Nery, que tomou posse no domingo 
(12), em Santa Missa presidida pelo 
administrador apostólico da Diocese de 
Santo André, Dom Nelson Westrupp, 
scj. Ele substitui Pe. Geraldo Vicente 
Voltolini, que ficou 44 anos à frente da 
Paróquia.

Padre Joel, que era o pároco da 
“Nossa Senhora de Fátima”, em Santo 
André, fez diversos agradecimentos: 
“Bendito seja Deus, Pai do Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Ele nos escolheu 
antes da fundação do mundo para que 
sejamos santos e irrepreensíveis sob o 
seu olhar, no amor. Bendito seja Deus 
por me conceder a graça do chamado e 

do envio como discípulo missionário, 
membro da Igreja de Jesus Cristo”, 
disse completando, “Sou grato a Dom 
Nelson pela confiança ao nomear-me 
novo pároco de nossa querida paróquia 
Nossa Senhora Aparecida”. 

Além de também agradecer à sua 
família, aos fiéis, aos seminaristas, ele 
destacou a importância de Pe. Geraldo 
na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. 
“Bendito seja Deus pela vida e ministério 
do Padre Geraldo, que nos últimos 44 
anos esteve à frente desta comunidade 
paroquial. Deus o recompense pela 
dedicação realizada ao longo de toda sua 
vida e ministério. Continue contando 
conosco ao longo de toda sua vida para 
o que precisar. Esta será sempre sua casa 
também”, assegurou.

Um novo pastor depois de quatro décadas
Padre Joel é o novo pároco da “Nossa Senhora Aparecida” de São Caetano do Sul

“Quando tudo estiver pronto vamos mudar nossos trabalhos para esse novo espaço”

Texto de Thiago Soares Silva
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Entre os dias 9 e 12 de julho 
a cidade de Santa Cruz de la 
Sierra, na Bolívia, sediou o 

Congresso dos Voluntários da Imaculada 
- Padre Kolbe da América Latina, com a 
participação de um grupo de brasileiros. 
O evento reuniu cerca de 70 Voluntários 
de três países: Bolívia, Argentina e 
Brasil, para o estudo da Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium (A 
Alegria do Evangelho) cuja intenção 
é nos convidar para uma nova etapa 
evangelizadora marcada por essa 
alegria e indicar caminhos para o 
percurso da Igreja nos próximos anos.

Sete Voluntários do Brasil – Nice e 
Amilton Ara, Rosangela Snege, Inês 
e José Roberto Castelli, Lidia Ferreira 
Borges e a Missionária Alejandra Camila 
- representaram o grupo de 40 brasileiros 
que vivem o carisma mariano e 
missionário de Padre Kolbe,  cuja  memória 
litúrgica é recordada no dia 14 de agosto. 
Além do estudo do documento e das novas 
propostas da evangelização, o ponto 
culminante do Congresso foi o encontro 
com o Papa Francisco durante sua viagem à 
Bolívia e outros países da América 
Latina. Em uma Missa presidida por 
Sua Santidade e um encontro exclusivo 

MIPA DE AGOSTO SE APROXIMA

Presidente da Associação Milícia 
da Imaculada, Frei Sebastião 
Benito Quaglio, festejou mais 

um ano de vida no dia 20 de julho, Dia 
do Amigo. Cercado por colaboradores, 
voluntários da obra e amigos, celebrou 
a Missa no Santuário Imaculada 

Conceição e São Maximiliano Maria 
Kolbe e compartilhou com os ouvintes 
da Rádio Imaculada Conceição 1490 
AM, um momento de muita alegria.

Em sua homilia, recordou que “a fé 
revela o sentido da vida. Muitas vezes 
temos dificuldades, mas temos que lutar 

“Não morreu, doou a vida”. 
Este é o tema do próximo 
Milícia da Imaculada de 

Portas Abertas (MIPA), marcado para 
o dia 16 de agosto na sede da MI, em 
São Bernardo do Campo - SP. Além de 
celebrar a memória do fundador da MI, 
São Maximiliano Maria Kolbe, esta 
edição marca o início do Ano Kolbiano 
para os mílites de todo o mundo: um 
tempo de preparação à celebração dos 75 
anos do martírio do santo, em 2016. Neste 
período, o cristão é convidado a reavivar 
em seu coração missão de batizado e, 
de acordo com a Missionária Raffaella 
Aguzzoni, presidente internacional da 
MI, “relembrar, chamar os cristãos, 
agora, para viver a vida por grandes 
ideais, num exercício contínuo do dom de 
si, das pequenas às grandes coisas, com a 
mão apertada na mão da Imaculada para 
deixar-se conduzir por Ela até o sacrifício 
extremo da nossa vida”.

LOCAL E PROGRAMAÇÃO

Início às 10h na sede da MI
Estrada do Morro Grande, 870. Bairro 
dos Finco, Riacho Grande. São Bernardo 
do Campo - SP. 
Às 10h10, o locutor Denis Santos e a 
Missionária Josimara  conduzirão a 
Coroa de Oração a São Maximiliano 

Kolbe pela intenção de todos os mílites 
e colaboradores da MI. 
Às 10h30, haverá uma apresentação 
sobre a vida e a obra de Padre Kolbe com 
o jornalista Paulo Teixeira, responsável 
pela revista O Pequeno Mílite. 
Às 11h, Padre Vanderlei Ribeiro 
presidirá a adoração ao Santíssimo 
Sacramento, exposto no Santuário, com 
transmissão ao vivo pela RIC 1490 AM. 
Às 12h, a oração do Angelus ao vivo. 
Às 12h05, almoço 
Às 13h30, louvor com Banda Rainha
Às 14h30, preparativos para a Missa das 
15h

Quem pretende ir em grupo, ligue 
para 4397-6517 e se inscreva na Central 
do Peregrino.

FREI SEBASTIÃO COMEMORA ANIVERSÁRIO

Voluntários do Brasil encontram-se com o Papa Francisco na Bolívia

Voluntários da Imaculada que estiveram com o Papa na Bolívia

Colaboradores desejam felicidades a Frei Sebastião

Foto: Rodrigo Ribeiro

com religiosos e 
religiosas no Colégio 
Dom Bosco, a alegria, 
o entusiasmo e o 
dinamismo foram as 
palavras enfatizadas 
pelo Pontífice. O Papa 
também insistiu que 
esses novos caminhos 
sejam marcados por uma atitude de 
saída ao encontro dos irmãos. O tema 
do Congresso dos Voluntários – “Em 
Saída”... Até as periferias do mundo: 
bela Missão! – frisou a proposta do 
Papa ao refletir com os participantes 

sobre o quanto o Senhor convoca a todos 
para que, juntos como família, possam 
compreender quais caminhos percorrer 
para ir ao encontro de homens e mulheres 
e levar a alegria e a beleza do Evangelho.

e sobreviver. Deus sabe de tudo e quando 
nós chegamos ao limite dos nossos esforços 
Ele faz o resto”. Ao concluir, Frei Sebastião 
animou os presentes e ouvintes: “Eu 
agradeço o dom da vida, todos devemos 
agradecer pois não vamos nos esquecer de 
que temos uma missão. Devemos nos sentir 
amados e escolhidos para uma missão”.

Locutor Denis Santos e Missionária Josimara Francisca 
dos Santos que animarão o encontro na sede da MI

Foto: Oduvaldo Vick Junior


