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 Confira as reportagens sobre o período 
mais importante para a Igreja, desde o 
Domingo de Ramos com a Juventude 
até a Missa da Páscoa, que simboliza a 
ressurreição de Cristo.
Veja mais na página 4.

Cobertura Especial
da Semana Santa  

Pascom celebra 
30 anos de história

Celebração presidida por Dom Pedro 
acontecerá no dia 19 de maio, na Catedral. 
Semana da Comunicação ocorre entre 
os dias 28 e 30 de maio, no auditório da 
Cúria Diocesana.
Página 6.

@diocesedesantoandre

Na matéria especial deste mês, 
trazemos um depoimento de uma 
mãe diocesana que segue a vida desde 
suas primeiras lembranças, no amor e 
devoção à Nossa querida Mãe Maria. 
Na página 3. 
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Deus chama - O Santo Padre 
explicou que "o Senhor não espera 
situações ou estados de ânimo ideais, 
cria-os. Não espera encontrar-Se com 
pessoas sem problemas, sem decepções, 
pecados ou limitações". O Senhor vai ao 
encontro, destacou.

De fato, "Ele mesmo enfrentou o 
pecado e a decepção, para ir ao encontro 
de cada vivente e convidá-lo a caminhar. 
Irmãos, o Senhor não Se cansa de 
chamar. É a força do Amor que subverte 
todas as previsões e sabe recomeçar".

"Em Jesus, Deus sempre procura 
dar uma possibilidade. E assim procede 
também conosco: chama-nos cada dia 
para reviver a nossa história de amor 
com Ele, para voltar a fundar-nos na 
novidade que é Ele".

Deus surpreende - Em segundo 

lugar, indicou que Deus "é o Senhor 
das surpresas que convida não só a 
surpreender-se, mas também a realizar 
coisas surpreendentes".

Deus "é o Senhor da surpresa que 
rompe os fechamentos paralisadores, 
restituindo a audácia capaz de superar a 
suspeita, a desconfiança e o medo que se 
esconde por trás do ‘sempre se fez assim’".

Deus ama - "Chegamos, assim, à 
terceira certeza de hoje: Deus ama. Deus 
chama, Deus surpreende, porque Deus 
ama. O amor é a sua linguagem", afirmou 
o Pontífice em sua homilia.

"Esta é a nossa força", continuou 
o Papa, "que somos convidados a 
renovar todos os dias: o Senhor nos 
ama. Ser cristão é uma chamada a 
ter confiança que o Amor de Deus 
é maior do que qualquer limite ou 

pecado".
O Papa Francisco concluiu sua 

homilia convidando os presentes a não 
terem medo: "Não tenhais medo de 
ser os santos de que esta terra precisa; 
uma santidade, que não 
vos tirará forças, nem 
vida nem alegria; 
muito pelo contrário, 
porque chegareis a 
ser, vós e os filhos 
desta terra, aquilo que 
o Pai sonhou quando 

vos criou".

“Magnificat”

Três certezas marcam a vida de todo cristão

A minha alma engrandece ao 
senhor! Engrandecer, magnificar, 
louvar, é a primeira palavra da versão 
em latim deste cântico de Maria do 
Evangelho de São Lucas (cf. Lc 1,46-
55). Muitos biblistas acham que Maria 
não disse este cântico, exatamente com 
estas palavras e neste exato momento. 
Também para nós hoje é difícil lembrar 
exatamente quais foram as orações 
espontâneas que fizemos a tantos anos 
atrás. Não nos esqueçamos que São 
Lucas escreveu o seu Evangelho muitos 
anos após a morte de Jesus.

Neste mês de maio, vamos recordar 
este cântico porque ele mostra-nos 
como a comunidade primitiva via 
Maria. Ele é testemunho sobre a pessoa 
desta mulher única. É como que o retrato 
de Maria que ficou para a comunidade 
que a conheceu e foi depois transmitido 
para as gerações futuras.

Os relatos da infância de Jesus 
no Evangelho de São Lucas trazem-
nos vários hinos: o cântico de Maria 
(Lc 1,46-55), de Zacarias (Lc 1,67-
79), de Simeão (Lc 2,29-32). Estes 
cânticos têm em comum a presença do 
Espírito Santo, o anúncio da salvação 
que Jesus, a promessa de libertação 
que se estenderá a toda a humanidade, 
um clima de esperança e a certeza da 
vitória do bem e da luz. Este cântico 
tem semelhança com outros cânticos do 
Antigo Testamento como por exemplo o 
cântico de Ana (cf. 1Sm 2, 1-10).

O Magnificat pode ser dividido em 
três partes: a) Maria, a mulher de fé, se 
vê como a humilde servidora. Louva a 
Deus pela salvação recebida, mostrando 
assim sua profunda espiritualidade 

(cf. Lc 1,46-50). b) Maria, a profetiza, 
se revela como membro da nova 
humanidade. Ela proclama a vinda do 
Reino de Deus pois percebe que Deus 
está transformando as relações sociais 
(cf. Lc 1,51-53). c) Maria, mulher de seu 
povo, uma israelita que recorda a ação 
de Deus a partir de Abraão. Recorda que 
através da história Deus é fiel e seu amor 
é para todos e para sempre (cf. Lc 1,54-55)

O Magnificat começa com uma 
explosão de louvor: minha alma 
engrandece, exalta... Meu espírito se 
alegra, rejubila... Esta exclamação 
significa que Maria no mais profundo 
do seu ser (alma, coração, vida) está 
centrada em Deus e não nela mesma, e ainda 
que o centro de seu ser (espírito) acolhe a 
Deus como sua raiz última. Em Maria Deus 
encontrou acolhida plena por isso ela se 
alegra, pois, Deus habita todo o seu ser. 

Alegria é marca do Espírito Santo 
habitando em nós. A humildade de 
Maria também transparece pois, ela não 
é arrogante, vaidosa nem orgulhosa. 
Maria é uma mulher equilibrada e 
madura, isto é ser humilde humanamente 
falando. Reconhecer que tudo que você 
tem vem de Deus, ao mesmo tempo não 
tem falsa modéstia pois, sabe que todas 
as gerações a chamarão bem-aventurada.

O cântico de Maria traz até nós 
a esperança dos profetas e de toda a 
humanidade. É o louvor da profetiza 
de uma nova humanidade. Esperança 
de que com o messias, o salvador, virá 
o Reinado de Deus, reinado de justiça e 
paz. Reinado de Deus onde os fracos e 
pobres terão vez, dignidade e vida. Maria 
profetiza a ação de Deus que transforma 
a sociedade. Deus tem força para dar vida 

ao que está morto e recriar o que está 
se extinguindo. Esta ação recriadora de 
Deus é fruto de sua misericórdia, sua 
compaixão. Deus tem o coração perto 
da miséria humana. Deus dispersa os 
soberbos (autossuficientes) e acolhe 
os humildes. Ele age com braço 
forte, quer dizer, toma iniciativa para 
intervir na história. Ele derruba do 
trono (poder político) os que usam mal 
o poder. Enche de bens os famintos e 
despede os ricos de mãos vazias (poder 
econômico opressor).

No Magnificat “Maria nos inspira 
um jeito de ser cristão atual, da 
cidadania planetária. Ela nos abre 
uma trilha nova e desafiadora, que 
integra mística e consciência histórica, 
espiritualidade e compromisso 
ecológico-social” (Ir. A. Murad).

Neste mês dedicado a Maria vamos 
repetir este cântico de Maria que é o 
cântico da Igreja.                                                                              

 
Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Papa Francisco destacou durante homilia do 5 de maio, na viagem apostólica na Bulgária: Deus chama, Deus surpreende e Deus ama

A voz do Pastor

Novo presidente e dois 
vice-presidentes foram 

eleitos para CNBB

O arcebispo de Belo Horizonte (MG), 
dom Walmor Oliveira de Azevedo, 
foi eleito presidente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
na tarde de segunda-feira, 6 de maio. 
Foram eleitos também os dois vice-
presidentes, uma novidade do novo 
estatuto da Conferência. Anteriormente, 
apenas um bispo ocupava a vice-
presidência da entidade. Os dois vice-
presidentes são: dom Jaime Spengler, 
arcebispo de Porto Alegre (RS), e dom 
Mário Antonio Silva, bispo de Roraima.

Como manda o Estatuto da CNBB, o 
até então presidente, cardeal Sergio da 
Rocha, perguntou aos eleitos se aceitavam 
os encargos. Dom Walmor disse:“Aceito 
com humildade, aceito com temor e aceito 
à luz da fé”. Dom Jaime Spengler disse: 
“Com temor e tremor, acolho“. E dom 
Mário disse a dom Sergio e à assembleia 
aceitar a indicação e a confiança dos 
irmãos bispos em nome da Amazônia e do 
povo brasileiro.

Dados biográficos
Dom Walmor Oliveira de Azevedo 

nasceu em 26 de abril de 1954, dom 
Walmor é natural de Côcos (BA). É 
o primeiro baiano a estar à frente da 
CNBB. É doutor em Teologia Bíblica 
pela Pontifícia Universidade Gregoriana 
(Roma, Itália) e mestre em Ciências 
Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico 
(Roma, Itália).  

Dom Jaime Spengler é natural de 
Gaspar, em Santa Catarina. O vice-
presidente eleito nasceu em 6 de setembro 
de 1960. Ingressou na Ordem dos Frades 
Menores em 20 de janeiro de 1982, 
pela admissão no Noviciado na cidade 
de Rodeio (SC). Estudou Filosofia no 
Instituto Filosófico São Boaventura, 
em Campo Largo (PR), e Teologia no 
Instituto Teológico Franciscano, em 
Petrópolis (RJ), concluindo-o no Instituto 
Teológico de Jerusalém, em Israel. 

Dom Mário Antônio da Silva nasceu 
em Itararé (SP), em 17 de outubro de 
1966. Estudou Filosofia e Teologia no 
Seminário Maior Divino Mestre, da 
diocese de Jacarezinho (PR). Possui 
mestrado em Teologia Moral pela 
Pontifícia Universidade Lateranense de 
Roma, na Itália.
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Significa que não somos órfãos, que somos filhos muito amados por  Deus...    
Significa ter uma mãe atenta às nossas necessidades, aos vinhos que nos faltam, 

uma mãe que intercede junto ao Pai e ao Filho para que nossas dificuldades sejam 
resolvidas, nossos problemas, solucionados;  nosso sofrimento, amenizado para 
que possamos experimentar o melhor vinho de nossa existência, a alegria, depois 
de fazermos tudo o que Ele nos disser... (Jo 2,1-11)

Significa ter uma mãe que carregou o Salvador  em seu ventre, um sacrário vivo,   
uma discípula missionária desde seu “sim” ao projeto maior para a humanidade, e 
para cada um de nós em particular, ao se colocar como serva do Senhor para o bem 
de toda a humanidade; 

Significa ter uma ladainha, um rosário de nomes a quem pedir: Mãe de Jesus 
Cristo, Mãe da divina graça, Mãe puríssima, Mãe castíssima, Mãe Imaculada, Mãe 
intacta, Mãe amável, Mãe admirável, Mãe do bom conselho, Mãe do Criador, Mãe 
do Salvador, Mãe da Igreja, rogai por nós. 

Significa ter uma mulher poderosa em uma “mãezinha do céu”, tão terna em 
nossa infância, tão presente em nosso caminhar rumo à casa do Pai. E como é  
reconfortante saber que uma mãe tão poderosa, tão especial, tão santa, tão perto de 

Deus esteja cuidando de nossa vida em todo tempo e lugar! Este sentimento nos dá 
segurança e muita esperança. 

Quem é que não se emociona quando avistamos um Santuário Mariano, em 
especial, no Brasil, quando chegamos a Aparecida, casa de nossa mãe, e começamos 
a cantar quase que automaticamente: “Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado 
concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida”

Em minha infância lá na roça, no mês de maio, mês de Maria, recolhíamos 
flores simples para oferecermos a Nossa Senhora  na capela da comunidade rural 
daquele  interior onde vivíamos, em oração, em procissão, uma a uma depositada 
aos pés daquela mãe venerável que nos olhava sorrindo e agradecida pelo singelo 
gesto. “Queremos à Maria, flores oferecer...” Aquela rainha que coroávamos ao 
final do mês de maio.  Aquela mãe com a qual nos sentávamos para a reza do terço 
ou para a oração do Ângelus em nosso dia a dia. 

 De minhas memórias, uma imagem linda e grande de Nossa Senhora de Fátima 
estava no quarto de minha mãe no dia em que nasci. Seria colocada depois na 
capela do Centro Rural, em que vivíamos, onde permanece até hoje. Ficou no 
meu nome, ficou no meu primeiro olhar para a imagem assim que abri meus olhos 
para a vida de fé em Maria, esta fé que me move em minha missão.  Fé que tantos 
milagres tem operado em minha vida e na vida dos que caminham conosco.  

Lamento muito pelas religiões órfãs de mãe, cujos filhos jamais experimentarão 
este sentimento de pertença a uma Igreja que tem Jesus Cristo, Mestre e Salvador; 
e Maria como mãe desta Igreja a quem amamos tanto.  Foi no Concílio Vaticano 
II que o Papa Paulo VI conclamou  Maria como  a Mãe da Igreja por ser a Mãe de 
Cristo, Cabeça da Igreja, que é o seu Corpo Místico. 

Para este mês, porque não rezarmos todos os dias a oração que venera nossa 
querida Mãe: 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! 
A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e 
chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito 
fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. 
Rogai por nós Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de 
Cristo. Amém.” 

Texto de Osmarina Pazin Baldon

A Diocese de Santo André, por meio 
da Pastoral Vocacional e do SAV (Serviço 
de Animação Vocacional), celebra o 56º 
Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
em 2019 no sábado dia 11 de maio, com 
a “Hora Santa Vocacional” que ocorrerá 
em dez paróquias de todas as regiões 
pastorais, no Grande ABC.

Com o tema “A coragem de arriscar 
pela promessa de Deus”, o objetivo dos 
encontros diante de Jesus Eucarístico, é 
despertar novas vocações e motivar as 
orações na comunidade, além de acolher, 
ouvir e estar com os jovens.  

Confira a programação nas dez 
paróquias que sediarão a Hora Santa 
Vocacional:

REGIÃO SANTO ANDRÉ - CENTRO
*Paróquia Nossa Senhora das Dores
Endereço: Rua Mamede Rocha, 318,  
Vila Palmares - Horário: 15h

REGIÃO SANTO ANDRÉ - UTINGA
*Paróquia Santa Maria Goretti 
Endereço: Avenida Nova Iorque, 20 – Utinga. 
Horário: 15h
 
REGIÃO SANTO ANDRÉ - LESTE
*Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 
Endereço: Rua Rio Mearim, s/nº, Jardim 
Riviera - Horário: 16h30
 
REGIÃO SÃO BERNARDO - CENTRO
*Paróquia NS. do Rosário de Fátima 
Endereço: Rua Silveira Sampaio, 109, 
Ferrazópolis - Horário: 15h
 
REGIÃO S.B. – RUDGE RAMOS
*Paróquia São João Batista
Endereço: Praça São João Batista, 01, 
Rudge Ramos - Horário: 15h
 

REGIÃO SÃO BERNARDO - ANCHIETA
*Paróquia Sagrada Família 
Endereço: Estrada dos Casa, 3800, 
Jardim do Lago - Horário: 18h
 
REGIÃO SÃO CAETANO DO SUL 
*Paróquia São Francisco de Assis
Endereço: Rua São Francisco de Assis, 
84, Santa Maria - Horário: 14h30
 
REGIÃO DIADEMA
*Paróquia Matriz Imaculada Conceição 
Endereço: Praça Pe. Agostinho Bertoli, 
s/nº, Centro - Horário: 14h
 
REGIÃO MAUÁ
*Paróquia São José
Endereço: Rua Lasar Segal, 333, Vila 
Assis Brasil - Horário: 17h
 

Iniciativa atende pedido do Papa Francisco e celebra o 56º Dia Mundial de Oração pelas Vocações em dez paróquias do Grande ABC

Diocese de Santo André realiza Hora Santa Vocacional no dia 11 de maio

REGIÃO RB. PIRES E R.G. DA SERRA
* Paróquia Matriz São Sebastião 
Endereço: Avenida Francisco Morais 
Ramos, 40, Centro - Horário: 18h 
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ESPECIAL SEMANA SANTA

Óleos que serão usados nas cerimônias sacramentais do Batismo, Crisma, Unção dos Enfermos
e Ordenação foram entregues por Dom Pedro, durante celebração na Catedral

Vigília Pascal 
transforma vidas

de novos batizados

“Vivia momentos de desencontros e 
percebi que Deus estava me chamando 
para a salvação. Esse dia é um dos mais 
importantes em minha vida”. Assim 
como o bombeiro civil Jerson Henrique 
dos Santos, 26 anos, outros sete adultos 
receberam simultaneamente, na noite 
de sábado (20/04), os sacramentos do 
Batismo, Crisma e Eucaristia durante a 
celebração da Vigília Pascal, realizada 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo, 
em Santo André. 

Lava-pés simboliza 
gestos de amor e 

humildade

“Esse gesto do Lava-pés mostra aos 
fiéis de nossa Igreja como podemos ajudar 
a população mais carente”. O estudante 
Bruno Chebel Pricinato, 18 anos, integrou 
o grupo que tiveram seus pés lavados e 
beijados pelo bispo, Dom Pedro, durante a 
Cerimônia do Lava-Pés, na Missa da Ceia 
do Senhor, celebrada na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em Santo André.

O ato recorda a atitude de Jesus 
realizada em seus 12 apóstolos, na última 
ceia, numa representação de humildade, 
fraternidade e amor ao próximo.

105 Paróquias da Diocese recebem
Santos Óleos na Missa de Páscoa

Por uma vida nova celebrando com 
alegria a ressurreição de Jesus Cristo! 
Essa foi a mensagem da Missa de Páscoa 
presidida pelo bispo diocesano Dom 
Pedro Carlos Cipollini, que entregou os 
santos óleos aos representantes das 105 
paróquias da Diocese de Santo André, na 
manhã de domingo (21/04), na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo.

“Meus irmãos e minhas irmãs, vocês 
devem usar os santos óleos que foram 
abençoados e consagrados como sinal da 
santificação que Deus opera no meio do 
seu povo. O que é ser santificado? É passar 
de uma vida velha, de pecado e de perda 
de tempo para uma vida com valores e 
com qualidade. Ou seja, uma vida vivida 
na perspectiva do evangelho. Vivendo 
os ensinamentos de Jesus, que se resume 
no mandamento do amor”, orienta Dom 
Pedro, que relembrou em sua homilia, 
as prioridades que norteiam o 8º Plano 
Diocesano de Pastoral, a Acolhida e Missão.

Por uma igreja acolhedora e missionária, padres de nossa Diocese renovaram as promessas sacerdotais
Missa dos Santos Óleos celebra unidade da Igreja

“A primeira missão do padre é ser 
amigo de Cristo. Como diz o evangelho de 
Marcos (6,7-13): ‘escolheu-os para estar 
com Ele e enviá-los em missão’. Depois 
dirigir a comunidade dos fiéis e presidir a 
eucaristia, que é o banquete do Reino. Hoje 
os sacerdotes renovam o compromisso de 
amar e servir o povo de Deus”.

Por uma igreja acolhedora e missionária, 
as palavras do nosso Bispo Dom Pedro, 
reproduzem as tarefas e desafios dos mais 
de cem padres dos sete municípios do 
Grande ABC, que estiveram presentes na 
celebração da Missa Crismal, realizada na 
manhã de quinta (18/04), na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, em Santo André.

Vigília com religiosos 
é inspirada na 
Campanha da 
Fraternidade

Com o lema da Campanha da 
Fraternidade 2019 “Serás libertado pelo 
direito e pela justiça” (Is, 1,27), a Vigília 
Eucarística dos Religiosos e Religiosas 
com Dom Pedro aconteceu na manhã de 
sexta (19/04), na Paróq. Sto. Antônio, em 
Santo André.

Organizada pela Conferência dos 
Religiosos do Brasil, a proposta deste 
dia é para que se recorde a Paixão de 
Cristo, através de momentos de profunda 
meditação, de oração e de jejum, sendo 
essas ações fecundas e geradoras de 
liberdade, justiça e paz na sociedade.

Paixão de Cristo 
renova sinal 
de gratidão e 
compromisso

Momentos de meditação sobre 
a dor e o sofrimento de Jesus Cristo 
no caminho ao Calvário marcaram 
os corações e emocionaram os fiéis 
presentes à Ação Litúrgica da Paixão do 
Senhor na sexta-feira (19/04), presidida 
pelo bispo diocesano Dom Pedro, na 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, em 
Santo André.

Procissão do Senhor 
Morto emociona
povo de Deus

“Prova de amor maior não há, 
que doar a vida pelo irmão”. Ecoado 
em diversos lugares da Diocese de 
Santo André, esse canto é uma das 
expressões mais fiéis da Sexta-feira 
Santa (19/04), que ainda reservou 
momentos de reflexão e emoção nos 
sete municípios do Grande ABC, 
que acompanharam a procissão do 
Senhor Morto pelas ruas das regiões.

Jovens celebram 
vitória de Jesus no 
Domingo de Ramos

 “Cristo Vive!”. O grito de saudação 
entoado pela juventude resume a vitória 
de Jesus durante a 9ª edição do Domingo 
de Ramos da Diocese de Santo André, que 
reuniu na tarde de 14 de abril, cerca de 1,5 
mil jovens e muitas famílias do Grande 
ABC, num itinerário com procissão, missa 
presidida por Dom Pedro, momentos de 
oração, reflexão e apresentação musical de 
Abner Santos, em São Bernardo.
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Com a missão de resgatar os jovens, Padre 
Guilherme assume Paróquia São Jorge

Entusiasta do 8º Plano de Pastoral, sacerdote mais jovem
da Diocese quer uma igreja missionária e acolhedora

“Sei que nossos bairros são populosos 
e temos muitos jovens. Então, é preciso 
resgatar esses jovens para que eles 
estejam no caminho de Deus, juntamente 

com as famílias”. Menos de três meses 
após ser ordenado sacerdote, o padre 
mais jovem da Diocese de Santo André, 
Guilherme Franco Octaviano, 26 anos, 
assumiu esse grande desafio na noite de 
terça-feira (30/04), ao tomar posse como 
administrador paroquial da Paróquia São 
Jorge, em Santo André, em celebração 
presidida pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini. 

Pe. Guilherme revela que estará 
atento as demandas da sociedade local, 
visitando e conversando com o povo 
nas ruas, e buscará implementar junto 
às comunidades os itinerários que são 
frutos do Sínodo Diocesano. 

Pregando diálogo com o povo, Padre Nelson 
toma posse na Paróquia N. Sra. da Salete

Coordenador da Região Pastoral Santo André-Leste afirma
que estará nas ruas para conhecer a realidade do bairro

“Quero conversar com o povo, 
conhecer as pessoas, ir na feira e rezar 
a missa todos os dias”. Sintonizado 

com as demandas da sociedade, padre 
Nelson Rosselli Filho tomou posse 
na manhã de domingo (05/05), como 
pároco da Paróquia Nossa Senhora 
da Salete, na Vila Helena, em Santo 
André. Com 27 anos de sacerdócio, 
Pe. Nelson também é coordenador da 
Região Pastoral Santo André – Leste. 

O vigário episcopal para Pastoral, 
Pe. Joel Nery, presidiu a missa, 
acompanhado do Pe. José Aparecido 
Cassiano, que assumirá no domingo 
(12/05), às 18h, a administração da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
em Santo André. 

Alunos da Escola Diocesana de Teologia
vivenciam ceia pascal judaica

Missa do 1º de Maio clama por justiça
social e direitos dos trabalhadores

Tradicional celebração relembrou a festa de São José Operário, que foi 
presidida por Dom Pedro e contou com a presença de movimentos e pastorais na 
Basília Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo.

Comissão Pró-Memória apresentou levantamento bibliográfico,sugestões de livros e fontes para aprofundamento dos dez temas

Contagem regressiva para os 65 anos
da Diocese de Santo André

1 – Antecedentes históricos do catolicismo 
no ABC Paulista 
2 – A formação social do Grande ABC - 
Município de São Bernardo, do rural ao 
urbano, do ABC ao Grande ABC Paulista 
3 – O surgimento da Diocese de Santo 
André: as mudanças na Arquidiocese 
de São Paulo 

4 – Catolicismo e Industrialização 
5 – Catolicismo e Formação 
6 – Catolicismo e Migração 
7 – Catolicismo e Periferias 
8 – Catolicismo e seus métodos
9 – Catolicismo e sua imagem
10 – Catolicismo e sua missão

Os alunos das três turmas do 
Curso de Teologia da Diocese de 
Santo André vivenciaram na noite de 
quarta (24/04), a Ceia Pascal Judaica 
realizada no salão da Catedral Nossa 
Senhora do Carmo.

A aula especial pós-Semana 
Santa foi base de estudo, no  qual os 
estudantes reviveram passo a passo das 
simbologias da Ceia Judaica, buscando 
um mergulho nos gestos e símbolos 
para observar aquilo que herdamos 
em nossos ritos. Os estudantes se 
confraternizaram ao final do encontro.

CONFIRA OS 10 TEMAS DE TRABALHO DA COMISSÃO

A contagem regressiva começou! 
Faltando menos de três meses para a 
comemoração dos 65 anos de criação da 
Diocese de Santo André, a Comissão Pró-
Memória Histórica Diocesana prossegue 
no trabalho de resgate da história até 
os tempos atuais da Igreja Católica na 
região do Grande ABC nestas últimas seis 
décadas e meia.

Nomeado e acompanhado por Dom 

Pedro, o grupo de estudo promoveu o terceiro 
encontro na quinta (11/04) com o objetivo de 
apresentar um levantamento bibliográfico, 
sugestão de livros e fontes como subsídios 
para o aprofundamento dos dez temas.

A Irmã Wilma Carvalho realiza o 
acompanhamento geral dos trabalhos.

A comemoração dos 65 anos da 
Diocese de Santo André acontecerá no dia 
22 de julho.
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A Pastoral da Comunicação da 
Diocese de Santo André celebra 30 anos 
de atuação com missa comemorativa 
presidida pelo bispo diocesano Dom 
Pedro Carlos Cipollini, no domingo dia 
19 de maio, às 11h, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo.

Essa será uma das iniciativas da 
Pascom Diocesana em comemoração às 
três décadas de trabalho evangelizador 
levando a informação aos sete municípios 
do Grande ABC e servindo de referência 
para outras cidades e estados do país.

Semana da Comunicação
Outra ação agendada para a última 

semana de maio será a III Semana 
da Comunicação Diocesana, que 
acontecerá entre os dias 28 e 30, das 
19h30 às 21h30, no Auditório Dom 
Jorge Marcos de Oliveira na Cúria 
Diocesana de Santo André. 

O evento é aberto a todos os agentes 
da Pascom das 105 paróquias e suas 
comunidades, bem como aos interessados 
no tema da Comunicação e em criar o 
grupo em suas respectivas igrejas.

Pascom comemora 30 anos de
caminhada pela Comunicação diocesana

Celebração com Dom Pedro acontece dia 19, na Catedral; palestras e atividades ocorrem entre os dias 28 e 30, no auditório da Cúria Diocesana

Com o tema: "Somos membros uns 
dos outros" (Ef 4,25), das comunidades 
de redes sociais à comunidade humana, a 
palestra de abertura abordará as ‘Mídias 
Sociais - Conhecendo Facebook e 
Instagram’; já no segundo dia, o assunto 
será ‘Gestão de conteúdo nas mídias 
sociais’; e no terceiro e último dia 
‘Inclusão e mídias digitais: nova era na 
comunicação’. O diretor de Comunicação da 

Diocese de Santo André, padre Tiago Silva, 
também participará do encontro.

Inscrições e ingressos pelo site https://
semanadecomunicacao.eventbrite.com.
br . Haverá também a venda de entradas 
em pontos físicos. O valor do ingresso 
para as três noites é R$20.

Mais informações no site: 
www.diocesesa.org.br ou pelo e-mail 

pascom@diocesesa.org.br 

Oração de Taizé 
reforça meditação 
em união com a 

comunidade

Com as luzes apagadas, mas com 
as velas acesas, trazendo um ambiente 
de paz e contemplação, na Matriz 
Imaculada Conceição de Diadema, 
reuniu na noite de sábado (13/04) cerca 
de cem pessoas que acompanharam o 
momento de espiritualidade “Oração 
de Taizé” rezando as Vésperas do 
Domingo de Ramos, como preparação 
para a Semana Santa.

A iniciativa atende ao itinerário 1 
do 8º Plano de Pastoral: Convivência e 
Oração Comunitária.

8º Plano de Pastoral motiva ação
dos Catequistas do Batismo

1º Encontro Regional Ampliado de 2019 reuniu 150 catequistas de cinco regiões pastorais 

Inspirados pela Festa da Divina 
Misericórdia e reconhecendo o amor 
de Deus, cerca de 150 catequistas 
de pais e padrinhos do batismo 
participaram no domingo (28/04), do 
1º Encontro Regional Ampliado, com 
o tema “A importância e missão na 
Igreja”, realizado no salão da Paróquia 
São João Batista, no Rudge Ramos, 
em São Bernardo.

A atividade reuniu cinco regiões: 

São Bernardo – Centro; São Bernardo 
– Rudge Ramos; São Bernardo – 
Anchieta; Diadema e São Caetano do 
Sul. O objetivo da manhã de formação e 
espiritualidade, que contou com palestra 
do professor César Fialho, foi também 
aprofundar os itinerários do 8º Plano 
Diocesano de Pastoral, com os desafios 
de “Ser uma Igreja que fortaleça a Cultura 
da Espiritualidade do Acolhimento em 
permanente Ação Missionária”.

Começa peregrinação 
do quadro do 

Sagrado Coração de 
Jesus na Diocese

Com a presença de 350 membros 
na missa realizada na sexta (03/05), 
o Apostolado da Oração deu início à 
peregrinação do quadro do Sagrado 
Coração de Jesus, que percorrerá as 
dez regiões pastorais da Diocese de 
Santo André até dezembro deste ano.

A iniciativa faz parte das 
comemorações de 175 anos do 
Apostolado da Oração e contempla 
itinerários do 8º Plano de Pastoral, 
que será celebrado no dia 3 de outubro 
de 2019. A imagem passará por todas 
as 105 paróquias do Grande ABC. A 
Região Santo André – Centro, por meio 
da Catedral, foi a escolhida para abrir 
o itinerário. Confira a programação no 
site www.diocesesa.org.br
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“Não se pode viver o sacerdócio sem uma 
missão e ser um bom padre sem um diálogo filial 
com o bispo”. As reflexões do Papa Francisco 
serviram de tema central para a palestra realizada 
na terça (16/04) pelo bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini, para cerca 
de quarenta seminaristas, durante Tarde de 
Espiritualidade no Auditório Dom Jorge Marcos 
de Oliveira, na Cúria Diocesana.

A formação foi constituída por três momentos: 
o primeiro sobre a leitura, meditação e as 
ressonâncias das mensagens do Papa Francisco aos 
seminaristas da Diocese de Agrigento, Sicília, na 
Itália (realizada no dia 24 de novembro de 2018); o 
segundo, a veiculação de um vídeo documentário 
sobre a realidade da Igreja na Prelazia do Marajó, 
no Pará e o trabalho pastoral de Dom José Luís 
Azcona Hermoso, bispo emérito desta prelazia; e 
num terceiro momento, um café de confraternização 
entre os presentes e troca de ideias com o bispo.

Jornada reforça vigília 
e oração na defesa 

incondicional da vida

Na defesa incondicional da vida humana e contra 
o aborto, a Jornada 7 Dias pela Vida aconteceu pela 
primeira vez na Diocese de Santo André entre os dias 
22 e 28 de abril, das 7h às 19h. O encerramento da 
ação ocorreu com missa, na Catedral Nossa Senhora 
do Carmo.

“Abordamos as pessoas, mas muitas passam por 
aqui e se interessam pelos temas e orar conosco 
pelas vidas, principalmente daquelas que ainda estão 
no ventre da mãe”, analisa Ana Paula, que é uma das 
organizadoras da ação.

Em reunião realizada na terça (02/04), o padre 
Carlito Dall’Agnese e o bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini, assinaram o 
termo de doação da Chácara Querência. 

Localizado no Km 36,7 da Estrada Velha de Santos, 
no Caminho do Mar, o terreno pertencia ao Pe. Carlito há 
mais de quatro décadas. No espaço também foi construída 
a Capela Jesus da Serra do Mar, em 2013, encravada em 
meio a exuberante flora que enfeita a Chácara Querência 
(“Morada de Deus”), nome de origem gaúcha que 
significa lugar em que as pessoas se querem bem.  

“O objetivo é que a Diocese de Santo André 
utilize o espaço para o serviço de evangelização das 
pessoas”, ressalta Pe. Carlito.

Dom Pedro reforça missão 
dos seminaristas na
Igreja e na sociedade

Padre Carlito doa
Chácara Querência

Espaço era administrado pelo sacerdote há mais de 
quatro décadas e sediava retiros de jovens e casais

Durante tarde de espiritualidade,
bispo apresentou palestra baseada
em mensagem do Papa Francisco

Atividades aconteceram na Praça do 
Carmo entre os dias 22 e 28 de abril

Encontro valoriza 
Método Billings como 

forma natural de 
planejamento familiar

Valorizando o planejamento familiar 
como referência para uma gravidez 
planejada e saudável, o 1º Encontro 
Diocesano sobre o Método de Ovulação 
Billings reuniu no sábado (27/04), 
diversos casais que vieram buscar 
conhecimento ou já reproduziram 
as técnicas do MOB. A atividade foi 
realizada no auditório da Cúria Diocesana.

A presidente da Cenplafam 
(Confederação Nacional de Planejamento 
Natural da Família), Dra. Maristela 
Zoboli Pezzucchi, apresentou um breve 
relato sobre a importância do método para 
um planejamento familiar com segurança 
e eficácia.

Palestras sobre a Teologia do Corpo 
e Amor Conjugal também foram 
realizadas, com as participações das 
pastorais Familiar e da Educação. 

A Equipe Ecumênica e de Diálogo 
Inter-religioso da Diocese de Santo 
André se reuniu no sábado (13/04) para 
definir os detalhes das atividades da 
Semana de Oração pela Unidade Cristã 
2019, que acontecerá no período de 
Pentecostes, entre os dias 2 e 9 de junho. 
O evento ecumênico está agendado para 
o dia 6 de junho, às 20h, no Auditório da 
Cúria Diocesana em Santo André.

Semana de Oração pela Unidade
Cristã acontece em junho

Grupo de professores, teólogos e seminaristas se reuniu
para reforçar diálogo com igrejas cristãs

A Semana de Oração pela Unidade 
Cristã é promovida mundialmente pelo 
Pontifício Conselho para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos e pelo Conselho 
Mundial de Igrejas sobre esse tempo de 
Pentecostes – como foi proposto pelo 
Movimento Fé e Ordem, em 1926 -, 
sendo o ápice a solenidade da descida 
do Espírito Santo sobre os apóstolos de 
Jesus Cristo, no dia 9 de junho deste ano.

Dom Pedro celebra 
pela 1ª vez na Capela 

Santa Filomena
Patrimônio histórico de São Bernardo

foi construído no século XIX

O bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, 
celebrou na quinta (04/04) missa num 
patrimônio histórico de São Bernardo, 
a Capela Santa Filomena, localizada na 
Rua Marechal Deodoro, na região central 
do município. É a primeira vez que Dom 
Pedro visita e preside uma celebração 
no espaço administrado pela Basílica 
Menor Nossa Senhora da Boa Viagem.

Pároco da Basílica Menor, Pe. 
Alejandro Cifuentes Flores apresentou 
o local ao bispo e indicou os projetos 
pastorais para este espaço de oração. 
Dom Pedro, por sua vez, agradeceu a 
acolhida, abençoou a capela e pediu que 
Santa Filomena interceda a Deus pelas 
intenções de cada pessoa que esteve 
presente na celebração.

Durante três dias na Casa do Cursilho, 135 dependentes 
químicos e alcoolistas participaram de encontro íntimo 
com Deus. “Vocês foram escolhidos por Deus para estarem 
aqui. Não desanimem, nem pensem que Deus não ama 
vocês. Deus ama do jeito que somos. A única coisa que Ele 
pede é que não pequemos mais. Vencendo o mal fazendo o 
bem. Esse é o nosso desafio”, apontou Dom Pedro.

Dia 6 de junho às 20h no 
auditório da Cúria Diocesana

 Retiro resgata autoestima para se livrar dos vícios das drogas e do álcool
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Jurandir Ribeiro como Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora do Paraíso – Bairro Paraíso, em Santo André – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Guilherme Franco Octaviano como Administrador 
Paroquial da Paróquia São Jorge – Cidade São Jorge, em Santo André – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Nelson Rosselli Filho como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Salete – Vila Helena, em Santo André – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. José Aparecido Cassiano como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças – Vila Humaitá, em Santo André – SP.

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Santíssima 
Virgem – Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo – SP, pelo período de três anos.

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima – Bairro Santa Maria, em Santo André – SP, pelo período de três anos.

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Sant’Anna – 
Bairro Santana, em Ribeirão Pires – SP, pelo período de três anos.

 Uso de Ordem para atender às necessidades Pastorais do Colégio Imaculado Coração 
de Maria, em São Caetano do Sul, ao Revmo. Sr. Pe. Jurandi Avelino Júnior (Pe. Tarcísio do 
Imaculado Coração de Maria), presbítero incardinado na Diocese de Marabá – PA.

AGENDA DIOCESANA
 1º/05 - Quarta - 9h30 - Missa dos 

Trabalhadores e das Trabalhadoras – Igreja 
Matriz de SBC – Basílica Menor Paróquia 
Nossa Senhora de Boa Viagem

 3/05 - Sexta - 15h - Missa de Abertura da 
Peregrinação do Quadro do Sagrado Coração 
de Jesus – 175 anos do Apostolado da Oração – 
Catedral Nossa Senhora do Carmo – Santo André

 4/05 - Sábado - 9h - Formação Diocesana da 
Pastoral da Saúde – Salão Paroquial da Nossa 
Senhora de Fátima – Praça do Cruzeiro, 420 – 
Vila Curuçá – Santo André

 5/05 - Domingo - 8h às 17h - Encontro 
de Formação para Lideranças da Renovação 
Carismática Católica – CENFORPE – Avenida 
Dom Jaime de Barros Câmara, 201 – Planalto 
– São Bernardo

 11/05 - Sábado - 14h às 18h – Hora Santa 
Vocacional – consulte reportagem da página 3 
para participar em sua região pastoral

 11/05 - Sábado - 14h30 (reza do terço e missa) 
– Homenagem do Terço dos Homens às mães 
– Praça Ivanhoé Spósito – confluência da Rua 
Humberto de Campos com a Rua Luiz Cláudio 
Capovilla Filho – Bairro São José – São Caetano

 18/05 - Sábado - 8h30 às 12h – Encontrão 
Formativo de Líderes da Pastoral da Criança 
– Igreja Santo Antônio – Largo São Francisco, 
113 - Vila Alpina – Santo André  

 19/05 - Domingo - 11h - Missa em Ação de 
Graças pelos 30 anos da Pascom Diocesana 
– Catedral Nossa Senhora do Carmo – Santo 
André

 20/05 a 24/05 - Segunda a sexta - 19h30 – 
Semana Diocesana da Inclusão – Auditório da 
Cúria – Praça do Carmo, 36 – Santo André

 25/05 - Sábado - 14h30 - Formação 
Diocesana da Juventude – Sínodo dos Bispos – 
Instituto Sagrada Família – Rua Manduri, 68 – 
Paraíso – Santo André – Inscrições pelo site da 
Diocese de Santo André www.diocesesa.org.br

 25/05 a 26/05 - Sábado - 17h e Domingo - 
10h30 (Missa com Dom Pedro) - IV Festa das 
Nações – Igreja Matriz de Santo André – Praça 
Getúlio Vargas – Santo André

 26/05 - Domingo - 10h (Início com Missa) 
– 7ª Jornada - Celebração dos 176 anos 
da Infância e Adolescência Missionária – 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Rua 
Rio Mearim, s/nº - Jardim Riviera – Santo 
André

 28/05 a 30/05 - Terça a quinta - 19h30 – 
III Semana Diocesana da Comunicação – 
Auditório da Cúria – Praça do Carmo, 36 – 
Santo André

 1º/06 - Sábado – 9h – Curso de Liturgia 
Afro-Brasileira – Auditório da Cúria – Praça 
do Carmo, 36 – Santo André

Levamos a conhecimento de todos, que Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo 
André, assinou os seguintes documentos:

Você sabia?
Fotografar era um dos hobbies 

preferidos do primeiro bispo da Diocese 
de Santo André, Dom Jorge Marcos de 
Oliveira (1915 - 1989). Com sua câmera 
Layca, gostava de registrar momentos 
para a posteridade. A fotografia é uma 
arte que exige sensibilidade, olhar, poesia 
e que pode definir simbolicamente a 
personalidade de Dom Jorge. Quando se 
aponta a câmara para algum objeto ou 
sujeito, constrói-se um significado, faz-
se uma escolha, seleciona-se um tema 
e conta-se uma história. Cabe a nós, 
espectadores, o imenso desafio de lê-
las. Fica aqui o desafio dessa proposta 
de “entrar na cabeça” desse grandioso 
homem. 

Informações de Pe. Paulo Afonso

Edital N°10.06/19 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no 
uso de suas atribuições, convoca Manoel Alves Filho, nascido em Sousa/PB, em 
01 de março de 1954, filho de Manoel Alves da Silva e Olivia Nogueira da Silva, 
de endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer o endereço 
ou então avisar a pessoa que está sendo intimado.  Tel (11) 4469-2077

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A


