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EDIÇÃO ESPECIAL - DOM NELSON

Um dia para agradecer a entrega de Dom Nelson pelos 12 anos de pastoreio na Diocese de Santo André. No dia 19 de julho, às 15h, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, renderemos graças por aquele que entregou sua vida pela amada Diocese. Já antecipamos algumas homenagens 
nesta edição especial do jornal “A BOA NOTÍCIA”, mas esperamos você lá para prestar a sua homenagem ao nosso querido bom pastor. 

OBRIGADO!
DOM NELSON
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CNBB

Mensagem aos
católicos e a todos

os cidadãos 

Os Bispos Católicos das 
Dioceses do Estado de 
São Paulo, reunidos na 

78ª Assembleia do Regional Sul I da 
CNBB, em Aparecida, emitiram nota 
sobre os acontecimentos da recente 
Parada Gay 2015, onde consideraram 
que houve “claras manifestações de 
desrespeito à consciência religiosa de 
nosso povo e ao símbolo maior da fé 
cristã, Jesus crucificado”.

A nota lembra que todo ato de 
desrespeito a símbolos, orações, 
pessoas e liturgias das religiões 
constitui crime previsto no Código 
Penal, conforme o Art. 208 do Código 
Penal. E que é, portanto, cabível: 
“Apelar aos responsáveis pelo Poder 
Público, guardiães da Constituição e 
responsáveis pela ordem social e pelo 
estado democrático de direito, que 
defendam o direito agredido”.

Em outro trecho cita que “ao 
expressar nosso repúdio diante dos 
lamentáveis atos de desrespeito 
ocorridos; queremos contribuir com o 
bem-estar da sociedade, pois somos, 
por força do Evangelho, construtores 
e promotores da liberdade e da paz”.

Também alerta ao “Manifestar 
a estranheza ao constatar que um 
evento, como citado seja autorizado 
e patrocinado pelo poder público, 
e utilizado para promover atos que 
afrontam claramente o estado de 
direito que a Constituição garante”.

Os bispos querem “Recordar 
aos católicos que a profanação de 
símbolos religiosos pede de nós 
um ato de desagravo e de satisfação 
religiosa, pela oração e pela 
penitência, pedindo ao Senhor Deus 
perdão pelos pecados cometidos e a 
conversão dos corações”.

Um dia, o Mestre convida 
os Apóstolos, cansados 
e felizes, que acabam de 

chegar de sua missão apostólica, a irem 
com Ele “para um lugar deserto” (cf. 
Mc 6, 31),  isto é, para um encontro 
espiritual, íntimo, longe do barulho da 
rua e das preocupações do trabalho. 
Estar face a face com Deus é o 
melhor lugar para revermos caminhos, 
discernirmos projetos e encontrarmos 
novas respostas existenciais... 

Cristo acolhe os Apóstolos pessoalmen-
te, trocam impressões, explicam como as 
coisas se passaram para confrontar expe-
riências, rever métodos, propor novas pis-

tas, corrigir imperfeições, re-
forçar iniciativas que 

deram certo. 
Não há ninguém 

ligado a Cristo 
e ao Evangelho 
que não necessite 
da experiência do 

deserto. “Vinde, 
a sós, e descansai 

um pouco!”. Deserto significa tempo 
de intimidade para aprendermos no 
silêncio a escutar o Senhor, que passa. 
Chega-se a uma determinada fase da 
vida em que fazer silêncio é preciso, 
interpor desertos é necessário para 
ouvir o que Deus tem a nos dizer. Só um 
coração despojado de tensões e ruídos, 
é capaz de um  encontro amoroso com 
Deus em comunicação filial. Escutar a 
Deus em silêncio é a oração perfeita, a 
suma  contemplação. Vinde, a sós, para 
esta nova casa feita de recolhimento, de 
intercessão, de oração.  

A exemplo dos discípulos de Jesus, 
queremos caminhar unidos na mesma 
missão  de passar para o outro lado das 
aparências. No silêncio do deserto se 
aprende a sabedoria de escutar o outro, 
comungando a Palavra e a Pessoa de 
Jesus. 

“Os Apóstolos se reuniram junto 
de Jesus e lhe contaram tudo o que 
tinham feito e ensinado” (Mc 6, 30). 
Deserto significa tempo de parada 
para a reflexão e revisão de vida e de 

caminhada. Para isso estamos aqui. 
Continuaremos a rezar juntos, repensar 
caminhos percorridos e continuar à 
disposição do Reino. Queremos estar 
disponíveis à brisa suave que o Espírito 
Santo fizer passar em nossas meditações 
e reflexões. 

O deserto não é fuga nem alienação. 
No silêncio com Deus ressoam todas 
as dores humanas e todos os apelos 
da vida. Se vamos para o deserto é 
para estar mais perto das pessoas; 
se escolhemos o silêncio é para 
falar melhor. De fato, andamos por 
demais saturados de agitação e ruídos, 
distraídos do único necessário. Sobram 
palavras; faltam silêncios. Em meio a 
tantos compromissos e atividades, há 
o perigo de esquecermos que o eixo 
essencial de nosso trabalho pastoral é o 
serviço do Reino de Deus.

Dom Nelson Westrupp, scj
Administrador Apostólico 

da Diocese de Santo André

“Vinde, a sós, e descansai um pouco!” (cf. Mc 6, 30-34)

 O amor de Deus nos renova e nos recria 
A voz do Papa

Na missa celebrada em Turim, 
Francisco explica o amor que 
não desilude. “A salvação 

pode entrar no coração se nos abrirmos 
à verdade e reconhecermos os nossos 
erros, os nossos pecados; desta forma, 
fazemos uma bela experiência daquele 
que veio, não para os sãos, mas para os 
enfermos; não para os justos, mas para 
os pecadores”. Ele citou pelo menos 
três características do amor de Deus: é 
um amor fiel, que recria tudo, estável e 
seguro.

Um amor fiel que não desiste 
“mesmo diante da nossa infidelidade”. 
“Jesus - disse o Papa - permanece fiel, 
mesmo quando erramos e nos espera 
para nos perdoar: Ele é o rosto do Pai 
misericordioso”.

De acordo com o Papa reconhecer 

as próprias limitações, as próprias 
fraquezas “é a porta que abre ao perdão 
de Jesus, ao seu amor, que nos renova 
em profundidade e nos recria”. Mas 
como reconhecer os sinais de que 
fomos “renovados”?

O Papa Francisco explicou que os 
sinais são vistos quando somos capazes 
de reconhecer que “fomos despojados 
das vestes deterioradas e velhas dos 
rancores e das inimizades, para sermos 
revestidos da túnica limpa da mansidão, 
da benevolência, do serviço aos outros, 
da paz no coração, daquela própria dos 
filhos de Deus”.

A força do amor de Deus se revela 
quando chegamos ao ponto de dizer: “Eu 
não posso fazer mais”. O Papa alertou 
todos e especialmente os cristãos sobre 
o risco de “deixar-nos paralisar pelo 

medo do futuro, buscando a certeza em 
coisas que passam ou em modelos de 
uma sociedade confusa, que tende mais 
a excluir, que incluir”. “O Senhor vai 
ao encontro do homem e lhe oferece a 
rocha do seu amor, à qual cada um pode 
ancorar, na certeza de não 
sucumbir”.

“O Senhor vai ao encontro do homem e lhe oferece a rocha do seu amor”

“Deserto significa tempo de intimidade para aprendermos no silêncio a escutar o Senhor, que passa.” 

“No silêncio do deserto se aprende a sabedoria de escutar 
o outro, comungando a Palavra e a Pessoa de Jesus.”
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Amor aos mais pobres, indefesos 
e injustiçados. Esta é a ligação 
das Pastorais e movimentos de 

cunho social que se reuniram no sábado, 
19, no Instituto Coração de Jesus, no 
Centro de Santo André, no Fórum das 
Pastorais Sociais, evento que acontecia 
na época do bispo Dom Décio Pereira e 
que estava na quinta urgência do sétimo 
plano de pastoral. Neste ano, cada 
pastoral relatou sobre sua caminhada e 
destacou melhorias.

Neste encontro, as pastorais presentes 
foram: Operária, Menor, Criança, 
Saúde, Pessoa Idosa, Saúde, Sobriedade, 
Pessoas com Deficiência, Surdos, 
Carcerária, Afro-Brasileira, Migrante, 
Campanha da Fraternidade, além da 
CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), 
Setor Juventude, Comissão em Defesa 
da Vida e Cáritas Diocesana.

Além de apresentar suas realidades, os 
membros das Pastorais se conheceram 
mais nos trabalhos em grupos, e em 
melhorias para evangelização. O 
administrador apostólico da Diocese, 
Dom Nelson Westrupp, scj, destacou 
que elas precisam cumprir as causas do 

Reino. “Devemos ter uma militância 
profética e não política. Você conversa 
na sua pastoral sobre sua missão? Se não 
for baseado no Evangelho, a missão não 
vai encontrar resultados”, ressaltou Dom 
Nelson.

O bispo ainda frisou que a ação 
evangelizadora da Pastoral Social 
considera o Evangelho como luz. “Se 
(a pastoral) não for à luz do Evangelho, 
será à luz de uma ideologia. Se alguém 
deseja ser um cristão autêntico, tolerante, 
muitos vão se escandalizar”, disse Dom 
Nelson, que elogiou o trabalho das 
Pastorais. “Algumas vezes fico com 
inveja do trabalho de vocês. É algo que 
o mundo não vê, mas Deus vê. Não 
desanimemos. Devemos ter o olhar fixo 
em Jesus”, disse.

Os membros das pastorais aprovaram 
o evento, principalmente pela unidade. 
“Foi muito bom porque conhecemos um 
pouco mais de cada pastoral. Tivemos uma 
integração. É muito bom trabalharmos 
na unidade”, disse a coordenadora da 
Pastoral da Pessoa Idosa, Ivone Ferrari. 
“Foi muito proveitoso porque vimos 
o trabalho comum em promoção da 

pessoa humana, a mensagem de Jesus 
espalhada pelo o Evangelho”, emendou 
a coordenadora da Comissão em Defesa 
da Vida, Miriam Vertamatti.

Eles esperam que o evento possa 
acontecer mais vezes. “Gostei muito 
do Fórum, das palavras do nosso bispo. 
É algo que nos fortalece. Espero que o 
Fórum continue com outras edições”, 
disse a Joana Maria dos Santos da Silva, 
da Pastoral Afro-Brasileira.

Pelas manifestações, o Fórum deva 

se repetir. “Como é bom resgatar estes 
eventos. Que pelo menos uma vez por 
ano, possamos realizar este encontro 
para partilhar as experiências. Agradeço 
a todos os coordenadores que ajudaram a 
organizá-lo. Foi uma bênção de Deus as 
pastorais se conhecerem, se valorizarem 
e animarem os agentes”, disse Pe. 
Vanderlei Nunes, um dos organizadores 
do Fórum.

Texto: Thiago Silva

Pastorais Sociais se encontram para 
dividir experiências e apontar melhorias

“Este trabalho de vocês é algo que o mundo não vê, mas Deus vê!”

Os Bis pos do Re gi o nal Sul 1 da 
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis-
pos do Bra sil (CNBB) di vul-

ga ram nota ao fi nal da 78ª As sem bleia 
Epis co pal Re gi o nal, so bre a in clu são da 
cha mada ide o lo gia de gê nero, nos pla nos 
mu ni ci pais de edu ca ção. O texto con tém 
es cla re ci men tos so bre tema em ques tão. 
“Di ante dessa grave ame aça aos va lo res 
da fa mí lia, es pe ra mos dos go ver nan tes 
do Le gis la tivo e Exe cu tivo uma to mada 
de po si ção que ga ranta para as no vas ge-
ra ções uma es cola que pro mova a fa mí-
lia, tal como a en ten dem a Cons ti tui ção 
Fe de ral (ar tigo 226) e a tra di ção cristã, 
que mol dou a cul tura bra si leira”, as si-
nam os bis pos. A nota é endereçada aos 
pre fei tos, pre si den tes de Câmaras, ve re-
a do res, edu ca do res e pais.

Em trecho da nota é destacado que 
“A dis cus são dos Pla nos Mu ni ci pais 
de Edu ca ção de ve ria ser ori en tada pelo 

Plano Na ci o nal de Edu ca ção (PNE), vo-
tado no Con gresso Na ci o nal e san ci o-
nado em 2014 pela Pre si dente da Re pú-
blica, do qual já fo ram re ti ra das as ex-
pres sões da ide o lo gia de gê nero”, mas, 
reforça: “Os pro je tos en vi a dos aos Le-
gis la ti vos Mu ni ci pais in cluí ram no-
va mente, em suas pro pos tas, a ide o lo-
gia de gê nero, como nor te a dora da edu-
ca ção, tanto como ma té ria de en sino, 
como em ou tras prá ti cas des ti na das a 
re la ti vi zar a na tu ral di fe rença se xual”.

Os bispos alertam que “A ide o lo gia 
de gê nero sub verte o con ceito de fa mí-
lia, que tem seu fun da mento na união 
es tá vel en tre ho mem e mu lher, en si-
nando que a união ho mos se xual é igual-
mente nú cleo fun dante da ins ti tui ção fa-
mi liar”. E que “As con sequên cias da in-
tro du ção dessa ide o lo gia na prá tica pe-
da gó gica das es co las con tra diz fron tal-
mente a con fi gu ra ção an tro po ló gica de 

Bispos do Re gi o nal Sul 1 di vulgam 
nota so bre a ide o lo gia de gê nero
“A ide o lo gia de gê nero sub verte o con ceito de fa mí lia, que tem seu fun da mento na união es tá vel en tre ho mem e mu lher, en si nando que a união ho mos se xual é 
igual mente nú cleo fun dante da ins ti tui ção fa mi liar”.

fa mí lia, trans mi tida há mi lê nios em to-
das as cul tu ras. Isso sub me te ria as cri-
an ças e jo vens a um pro cesso de es va-
zi a mento de va lo res cul ti va dos na fa-
mí lia, fun da mento in subs ti tuí vel para a 
cons tru ção da so ci e dade.

E ao final conclamam para “que seja 

cum prido o que dispôs o Con se lho Na-
ci o nal de Edu ca ção, atra vés da Câ mara 
de Edu ca ção Bá sica, que, dis põe que o 
en sino re li gi oso in te gra a base na ci o nal 
co mum da Edu ca ção Bá sica (na re so lu-
ção nú mero 4, de 13/07/2010, em seu 
ar tigo 14, § 1, le tra F)”.
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Dom Nelson e a Misericórdia

Uma das qualidades ligadas à mi-
sericórdia que sempre observei e 
apreciei em Dom Nelson é a sua 

capacidade de ouvir as pessoas. Dom Nel-
son ouve/escuta, assimila, pensa, e então dá 
seu parecer segundo sua consciência amal-
gamada de bom senso, retidão e sabedoria. 
Jamais saiu para um compromisso ou pa-
ra uma audiência sem antes passar pelo Sa-
crário, conversar com Jesus Bom Pastor ou 
sem pedir o auxílio de Nossa Senhora do 
Bom Conselho. Isso eu vejo diariamente! 

Nestes longos 24 anos de missão episco-
pal, doze anos na Diocese de São José dos 
Campos e doze anos na Diocese de San-
to André, sou testemunha de que todas as 
pessoas que procuraram Dom Nelson para 
conversar, desabafar, pedir auxílio, orienta-
ção, buscar o perdão de Deus ou partilhar 
suas histórias de vida, saíram deste encon-
tro aliviadas, encorajadas e com novo entu-
siasmo para viver. 

Nunca, nenhum Padre que pediu uma 
audiência ou uma conversa ficou sem ser 
atendido. Dom Nelson sempre me disse: 
“Se um Padre pede audiência, ele tem pre-
ferência. Agende logo para ele”. Sempre 
que foi possível, Dom Nelson atendeu os 
Padres em sua própria casa. E em sua ca-
sa, ninguém ia embora sem um cafezinho... 
Outra frase de Dom Nelson que sempre me 
marcou é: “Visita em casa é Deus em ca-
sa”.  Por isso, Dom Nelson sempre ofere-
ceu e oferece o melhor para as suas visitas.

Sua capacidade de acolher e ajudar é sem 

limites. A generosidade de seu coração não 
conhece distâncias e a misericórdia que 
procura realizar não possui obstáculos. 

Ninguém, mas ninguém mesmo, ficou 
sem algum tipo de auxílio quando procu-
rou Dom Nelson ou bateu à sua porta. 

Um dos testemunhos mais eloquentes da 
misericórdia exercida por Dom Nelson é 
que sempre acolheu, ajudou, ofereceu um 
prato de comida ou um pão com café com 
leite para todos os pobres e famintos que 
tocaram a campainha de sua residência. Se 
pediam cobertor, sapato ou blusa, ele dava 
das suas próprias roupas; caso não tivesse 
o tamanho da pessoa que pedia, fazia-me 
imediatamente comprar e agasalhar a pes-
soa com frio.

Outra questão que sempre inquietou o 
bom coração de Dom Nelson é a vulnera-
bilidade da vida ou as ameaças pelas quais 
passa a vida humana, desde o aborto, a fo-
me, o abandono, até as ideologias e os con-
tra valores da vida e da família apregoados 
pela sociedade de hoje. 

Como todo bom pastor, Dom Nelson tem 
seu coração inquieto com questões profun-
das que afetam a sociedade e o nosso povo, 
principalmente os mais necessitados. 

Dom Nelson age segundo a misericórdia 
que aprendeu e a assimila diariamente na 
escola da Eucaristia e do Coração de Jesus. 

Ir. Maurinéa Aparecida dos Santos
Secretária Episcopal

Dom Nel son Wes trupp, scj nas-
ceu no dia 11 de se tem bro de 
1939, no Dis trito de São Luiz 

- Mu ni cí pio de Ima ruí - Santa Ca ta rina. 
É fi lho de Apo lo nio Wes trupp e Le o nila 
Ber ken brock, am bos fa le ci dos.

In gres sou na Con gre ga ção dos Pa-
dres do Sa grado Co ra ção de Je sus em 
1951, onde pro fes sou os vo tos re li gi o-
sos em 02 de fe ve reiro de 1959. Or de-
nado pres bí tero em 28 de ju nho de 1964, 
exer ceu na Con gre ga ção di ver sos ofí-

cios: rei tor e for ma dor no Se mi ná rio de 
Brusque-SC. É dou tor em Fi lo so fia pela 
Pon ti fí cia Uni ver si dade Santo To más de 
Aquino - Roma. Foi con se lheiro ge ral 
de sua con gre ga ção, as su mindo di ver sas 
fun ções de go verno. Pro fes sor no Bra sil 
e em Roma. 

Eleito se gundo bispo da Di o cese de 
São José dos Cam pos pelo Papa João 
Paulo II em 11 de maio de 1991, foi or-
de nado em 20 de ju lho do mesmo ano, 
em São José dos Cam pos, tendo como 

or de nan tes Dom Carlo Furno, Nún cio 
Apos tó lico no Bra sil à época, Dom Ge-
raldo Ma ria de Mo raes Pe nido, Ar ce-
bispo de Apa re cida (fa le cido) e Dom 
Eu sé bio Os car Scheid, scj, atu al mente 
Car deal Ar ce bispo Emé rito de São Se-
bas tião do Rio de Ja neiro. Es co lheu 
como lema para o seu mi nis té rio epis-
co pal o tre cho do Evan ge lho se gundo 
João: “Sem mim nada po deis” (Jo 15,5).

Na Di o cese de São José dos Cam pos 
exer ceu um grande mi nis té rio pas to ral, 

ani mando as co mu ni da des, cri ando no-
vas pa ró quias, pro mo vendo as vo ca ções 
sa cer do tais e di a co nais, tra ba lhando 
pela or ga ni za ção ad mi nis tra tiva e pas to-
ral da di o cese, ad qui rindo a Rá dio Men-
sa gem e for mando o lai cato.

No me ado quarto bispo da Di o cese de 
Santo An dré em 01 de ou tu bro de 2003, 
su ce dendo ao sau doso Dom Dé cio Pe-
reira, to mou posse de seu ofí cio em 29 
de no vem bro de 2003, em So lene Ce le-
bra ção Eu ca rís tica ce le brada na Praça 

Dom Nel son torna-se bispo emérito da Diocese

Como muita gente, soube que 
Dom Nelson existia, no dia 1º 
de outubro de 2003, quando de 

sua nomeação, dois dias depois que eu 
havia sido crismado, por Dom Airton, na 
Paróquia São Sebastião do Rio Grande. 
Como eu estava na comunidade, combinei 
com uma vizinha e fomos lá na posse. Foi 
tudo muito novo e vi Dom Nelson, sem 
a mínima perspectiva de que fôssemos 
nos encontrar mais. O tempo passa e 
fui atingido por suas ações, dentre elas 
a Missão Diocesana, que me trouxe ao 
Seminário. Agradeço o seu carinho, 
especialmente quando meu pai teve 
sua páscoa, foi muito atencioso e nos 
surpreendeu indo celebrar lá na capela 
São Francisco de Rio Grande. Brinco com 
o pessoal que ajudo como cerimoniário, 
mas “sem cerimônia”, mesmo assim fui 
convidado para auxiliar nas missas com 
ele, e percebi quanta paciência ele tem. 
Agradeço pelo bispo diocesano, e louvo 
a Deus pelo novo bispo-emérito, que com 
certeza continuará abençoando a todos 
com a sua sabedoria. Obrigado Dom 
Nelson e, agora também, mãos à obra!

Seminarista Hamilton Gomes do 
Nascimento
3º ano de Teologia. 

Meu encontro com Dom Nelson
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Dom Nel son torna-se bispo emérito da Diocese
da Ca te dral Nossa Se nhora do Carmo.

Em nossa di o cese, Dom Nel son atuou 
para a re a li za ção das as sem bleias di o ce-
sa nas de pas to ral, que re sul ta ram em três 
pla nos de pas to ral, ani mando as co mu ni-
da des para a pas to ral de con junto; criou 
11 no vas pa ró quias e ele vou duas à dig-
ni dade de san tuá rios di o ce sa nos; criou 
o san tuá rio na Sede Na ci o nal da Mi lí-
cia da Ima cu lada; or de nou 29 pres bí te-
ros di o ce sa nos e 28 diá co nos per ma nen-
tes. Um marco do tra ba lho de Dom Nel-

son foi a cons tru ção do Edifício-Sede da 
Mi tra Di o ce sana, lo ca li zado na Praça do 
Carmo, inau gu rado em 30 de no vem bro 
de 2012.

Ao ter com ple tado 75 anos de idade, 
Dom Nel son so li ci tou ao Papa Fran-
cisco, con forme prevê o Có digo de Di-
reito Canô nico, a re nún cia ao go verno 
pas to ral da di o cese por li mite de idade. 
Com a pu bli ca ção da no me a ção de Dom 
Pe dro Car los Ci pol lini, Dom Nel son 
tornou-se bispo emé rito de nossa que rida 

Igreja Par ti cu lar.
Agra de ce mos toda a de di ca ção e de-

ter mi na ção de Dom Nel son na con du ção 
de nosso povo. Ren de mos gra ças a Deus 
pela sua vida e do a ção e as se gu ra mos as 
nos sas ora ções.

Minha admiração, carinho e 
profundo afeto por Dom 
Nelson tiveram início bem 

antes de sua vinda para a Diocese de 
Santo André. Tão logo soube de sua 
posse, entrei em contato com a Diocese 
de São José dos Campos sugerindo que 
ao vir para Santo André, participasse 
de um programa na extinta TV São 
Caetano, apresentado pelo meu padrinho 
Glenir Santarnecchi. O fato de não nos 
conhecermos não foi empecilho para que 
não confiasse e desse um voto de crédito 
a mim, aceitando participar do programa. 
Esta ação foi intermediada pela Irmã 
Maurinéa, que eu também não conhecia.

Lembro-me da primeira vez que estive 
com Dom Nelson. Foi uma segunda-feira, 
à noite, ainda antes da posse, quando fui 
até a Casa Episcopal e o levei à emissora 
que ficava pertinho da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em São Caetano do 
Sul. Eu tinha a meu lado, meu querido 

amigo, o saudoso Padre Heitor.
Costumo dizer que sou um privilegiado. 

Consegui unir o meu trabalho – jornalista 
– com a minha fé, já que desde o final de 
outubro de 2005 respondo como assessor 
de imprensa da Diocese de Santo André, 
uma missão que Dom Nelson me confiou 
e que trago com alegria em meu coração.

Claro que nestes dez anos poderia 
recordar inúmeras passagens que 
vivenciei ao lado deste pastor querido, 
mas expresso aqui um pequeno resumo. 
Não teve uma única vez que conversando 
com ele não saí fortalecido, com 
esperança, acreditando que um mundo 
melhor é possível. Dom Nelson é sábio. 
Suas palavras têm endereço certo em 
nossa vida. Feliz da Diocese de Santo 
André, que por doze anos, teve este santo 
homem como seu principal pastor.

Humberto Pastore

Dom Nelson tem a palavra certa para cada um

Caro Dom Nelson, venho, através deste 
veículo de comunicação, agradecer a 
Deus por sua vida e por seu ministério 
episcopal exercido durante doze anos 
em nossa Diocese. Sou grato a Deus por 
ter me dado a oportunidade de ter sido 

ordenado pelo senhor e tê-lo ajudado nos 
diversos trabalhos em nossa Diocese. A 
amizade filial permanece. Conte sempre 
comigo.

Pe. Dayvid da Silva.

Um amigo. Um pai
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No dia 19 de julho, o MFC 
(Movimento Familiar Cristão) 
completa 60 anos de atividade 

no Brasil. Para comemorar o Jubileu 
de Diamante, a equipe do ABC está 
preparando uma Missa Solene, que será 
realizada neste mesmo dia, às 11h, na 
Paróquia São Judas Tadeu (Rua Vitória 
Régia, 933, Bairro Campestre, Santo 
André).

Atuando no ABC desde 1974, o MFC 
conta hoje com 21 grupos de famílias 
que se reúnem mensalmente para estudar 
os grandes problemas que desafiam a 
sociedade. O confronto de opiniões, a 
troca de experiências e a ajuda mútua dão 
o tom nos encontros. “A espiritualidade 
sempre tem de estar em primeiro lugar. 
Com isso, conseguimos ajudar nossos 
irmãos”, explica o coordenador do MFC-
ABC, Eduardo Firmiano.

Além das reuniões mensais entre 
as famílias, o MFC-ABC promove 
atividades assistenciais, sociais e 

aprofundamentos. Esse ano, por 
exemplo, foi realizada uma Campanha 
de Doação de Sangue, em parceria com o 
Hospital Estadual Mário Covas, na qual 
foram coletadas 50 bolsas de sangue.

NASCIMENTO

O MFC nasceu no final dos anos 40 
na Argentina e no Uruguai. Sua criação 
oficial, no entanto, foi em 1950, no 
Uruguai, por meio de alguns casais 
pioneiros e do Padre Pedro Richards.

No Brasil, o Movimento surgiu durante 
o Congresso Eucarístico Internacional, 
realizado em julho de 1955, no Rio de 
Janeiro. Os casais uruguaios e o Padre 
Pedro Richards se reuniram com casais 
brasileiros da Ação Católica, por convite 
do, então, Padre Helder Câmara, onde 
foi acolhida a ideia, formando-se três 
equipes de casais.

A partir dai começou a expansão do 
MFC, criando núcleos em todo o Brasil. 

Hoje o Movimento está presente em 
18 estados, com aproximadamente 8 
mil famílias. O objetivo do MFC é a 
evangelização e promoção da família 
e seus valores humanos e cristãos, 
para que possa cumprir sua missão 
formadora de pessoas, educadora na fé 
cristã e promotora do bem comum. Tem 
ainda por meta promover programas e 
atividades assistenciais, especialmente 

focadas em crianças, adolescentes e 
idosos carentes.

Para saber mais sobre o MFC-ABC, 
basta acessar a página no Facebook  
(facebook.com/pages/Movimento-
Familiar-Cristao-ABC). Lá estão fotos 
das ações, informações e a história 
completa do MFC.

Texto: Fabiana Chiachiri

MFC comemora 60 anos de Brasil
Movimento coloca a espiritualidade em primeiro lugar

Agenda Diocesana
Será lançada no próximo dia 5 

de julho a coleção Itinerário 
Catequético, conjunto de dez 

livros destinados à catequese com crianças, 
adolescentes e adultos. De autoria dos 
padres Jordélio Siles Ledo e Eduardo 
Calandro, especialistas em catequese, os 
livros tratam da catequese com inspiração 
catecumenal, contemplando os quatro 
grandes momentos dessa pedagogia, os 
tempos do Querigma, da Catequese, da 
Purificação e Iluminação e da Mistagogia. 
A coleção será lançada no Museu Sagrada 
Família - Catequese e Arte, ao lado da 
Matriz Sagrada Família, na Praça Cardeal 
Arcoverde, sem número, Centro de São 
Caetano do Sul, em dois horários, após as 

missas das 10h e 18h30.
A coleção Itinerário Catequético 

está sendo lançada pela Scala Editora 
em parceria com o Cefope. Os livros 
podem ser adquiridos pelo telefone 
0800.7038353, ou na loja de artigos 
religiosos da Matriz Sagrada Família.

COLEÇÃO DE LIVROS PARA CATEQUESE

05/07 - domingo - 10h. Missa de posse 
de pároco, do Padre Jean Rafael Eugênio 
Barros, na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, no Bairro Santa Maria, em Santo 
André.

12/07 - domingo - 18h. Missa de posse 
de pároco, do Padre Joel Nery na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, no Bairro 
Barcelona, em São Caetano do Sul.

16/07- Quinta-Feira - 7h, 9h, 12h, 14, 
16h, 19h30. Missa pelo Dia de Nossa 
Senhora do Carmo, Padroeira da Catedral 
Diocesana.

19/07 -  Domingo - 15h. Missa em Ação 
de Graça pelo 24º Aniversário Ordenação 
Episcopal de Dom Nelson. 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, bairro 
centro, em Santo André. 

20/07 a 24/07 - 7ª Semana 
Diocesana de Liturgia, com o tema: 
Liturgia e Iniciação Cristã. Inscrição e 
informações pelo telefone 4332.8155 ou 
comissaodeliturgia@uol.com.br.

02/08 - domingo - Feira Vocacional 
Diocesana. Missa de abertura 10h. 
Paróquia São Bento: Rua Bom Pastor, 
1248, em São Caetano do Sul.
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A querida Paróquia Nossa 
Senhora do Paraíso, com sede 
em Santo André, chegou aos 

seus 50 anos de criação, celebrados por 
toda a comunidade, tendo como ponto 
alto a celebração de Ação de Graças, na 
noite de 24 de junho, em missa presidida 
pelo Administrador Apostólico, Dom 
Nelson Westrupp, scj.

Sua história remonta aos idos de 1953 
quando veio um padre missionário de 
Aparecida para celebrar a Missa na casa 
de um morador do Bairro Paraíso. Depois 

disso aconteceram algumas celebrações 
em um salão da Rua Jabaquara. Naquele 
tempo, durante os meses de maio, junho e 
outubro, por incentivo do Padre Fernando 
Spenzane, da Matriz de Santo André, 
todos os dias faziam a oração do terço 
com a imagem de Nossa Senhora que era 
levada em procissão de casa em casa.

Quando em 1964, o Padre Luís Paganini 
veio trabalhar nessa região. Começou 
celebrando num galpão do grupo escolar 
no Jardim Paraíso, depois na casa de 
moradores na Vila Apiaí para finalmente 

iniciar os trabalhos onde 
hoje está a Paróquia Nossa 
Senhora do Paraíso. Em 
24 de junho de 1965, 
por Decreto do saudoso 
Bispo Dom Jorge Marcos 
de Oliveira foi criada a 
Paróquia Nossa Senhora 
do Paraíso. Em 1969 
iniciou-se a construção da 
Igreja que no dia 05 de 
dezembro de 1971, com a 
bênção de Dom Jorge, foi 
inaugurada.

Em 1972, Padre Luís 

Paganini se afasta por motivo de doença 
e para substituí-lo foi nomeado o Padre 
Fernando Gobart, um missionário 
incansável. Em 20 de novembro de 1982 
parte para a Casa do Pai e é nomeado 
vigário o Padre Ilmo, que ficou pouco 
tempo. Em março de 1984 é nomeado 
Vigário da Paróquia, o Padre Dijalma 
Alves dos Santos, que cinco anos depois 
é transferido para a Catedral do Carmo. 

Em 1989, Padre Humberto Jair Dinato 
assume a Paróquia. Até que em 28 de 
janeiro de 1996, o Padre Vanderlei 
Ribeiro é nomeado para auxiliar o Padre 
Humberto e em dezembro do mesmo ano 
o Padre Humberto é designado para outra 
comunidade, ficando o Padre Vanderlei 
como Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
do Paraíso, missão que exerce com 
profundo zelo até os dias de hoje.

Bairro Paraíso em festa pelo Jubileu de sua paróquia

Todos clamando pela paz. 
Foi assim que mais de 2.000 
fiéis participaram no dia 21 

(domingo) da 17ª Caminhada pela 
Paz, promovido pela Paróquia Jesus 
de Nazaré, em São Bernardo, em 
recordação ao Pe. Léo Commissari. 
Vale a pena lembrar que a Paróquia 
conta com padres italianos porque faz 
parte do Projeto Igrejas Irmãs, entre as 
dioceses de Santo André e de Ímola, na 
Itália, desde 1980, quando chegou Pe. 
Léo. O sacerdote, que escolheu morar 
em uma favela, foi assassinado em 21 
de junho de 1998.

A Missa foi presidida pelo 
administrador apostólico da Diocese de 
Santo André, Dom Nelson Westrupp, 
scj, e co-celebrada pelo pároco, Pe. 

Gabrielle Tondini, os vigários Pe. 
Cleidson Pedroso (único sacerdote 
que pertence à Diocese de Santo 
André) e  Pe. Sante Collina, além de 
outros sacerdotes de São Bernardo. 
A celebração ainda teve a presença 
do secretário de Serviços Urbanos de 
São Bernardo, Tarcisio Secoli, que 
representou o prefeito Luiz Marinho.

A caminhada começou por volta 
das 14h30, no local onde Pe. Léo 
Commissari foi assassinado. Depois, 
o povo percorreu as ruas da região até 
a Paróquia, onde foi celebrada a Santa 
Missa. “Há 17 anos era assassinado 
o saudoso Pe. Léo, que derramou seu 
sangue em defesa da paz. Estamos no 
ano da Paz (proclamado pela CNBB - 
Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil). Se não vermos Deus no coração 
do irmão, dificilmente teremos a paz. 
Fazer memória de Pe. Léo é sempre 
promover a paz. Queremos ser arautos 
da paz”, destacou Dom Nelson.

Pela primeira vez como pároco da 
Paróquia Jesus de Nazaré, Pe. Gabrielle 
ficou feliz com a participação do povo. 
“É uma responsabilidade muito grande 
ser sucessor de Pe. Léo. Agora é colocar 
em prática o que foi rezado”, destacou 
o sacerdote.

A caminhada deixou a emoção 
perceptível nos rostos dos paroquianos. 
“A cada ano a celebração fica mais 
forte, é momento muito lindo. Quando 
ele morreu, parecia que estava tudo 
perdido. Mas foi o contrário. Tivemos 
mais força e tem nos ajudado a não 

desistir. O olho dele nos pedia isso a 
todo tempo e não dá mais para desistir. 
A caminhada é uma vitamina para nós. 
Não dá mais para desistir. Ainda vejo 
o seu sorriso”, recorda a paroquiana 
Joanita Gomes de Oliveira, 53 anos.

Para o também paroquiano Romário 
Lopes, 66, Pe. Léo sempre ficará nos 
corações de todos os fiéis da região. 
“Trabalhei com ele e foi um verdadeiro 
pastor. Tenho uma recordação muito 
boa porque ele trabalhava em prol 
do reino de Deus. Sempre quando 
tiver esta caminhada, vou participar”, 
assegurou. Pe. Gabrielle ainda registrou 
as cartas de Pe. Francesco Commissari, 
sobrinho de Pe. Léo e ex-pároco da 
Jesus de Nazaré, e do bispo de Ímola, 
Dom Tommaso Ghirelli.

Caminhada pela Paz 
faz memória a Pe. Léo Commissari

“Se não vermos Deus no irmão, dificilmente teremos a paz”. Texto: Thiago Silva

50 anos trabalhando pela evangelização.
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Foto: Renan Kazuo

No dia 1° de agosto, a Milícia da 
Imaculada promove o show 
“Uma Nota Que Eles Notam” 

(UNQEN). A primeira edição masculina 
do evento será em homenagem ao Dia 
dos Pais, a São Maximiliano Kolbe 
(lembrado na liturgia no dia 14 de 
agosto) e em comemoração aos 462 anos 
da cidade de São Bernardo do Campo, 
em 20 agosto. 

Vão se reunir, em um mesmo 
palco, Walmir Alencar (Adoração e 
Vida), Davidson Silva (Comunidade 
Shalom), Tony Allysson, Altemar 
Dutra Júnior, Emanuel Stênio (Canção 
Nova), Marcelo Duarte (Anjos de 

Resgate), e as participações especiais 
de Abner Santos, Danilo Lopes 
(Ceremonya) e Ziza Fernandes. 

O show ocorrerá no CENFORPE, 
em São Bernardo, às 19h.

Tradicional na região do ABC 
Paulista, o evento já teve seis edições, 
sendo todas elas compostas por vozes 
femininas. O diferencial do espetáculo 
UNQEN é a união de diversos cantores 
do meio católico em um mesmo palco, 
contemplando também a riqueza da 
espiritualidade de cada artista.

Para mais informações e compra de 
ingressos: 
Site: www.umanotaqueelesnotam.com

SHOW REÚNE CANTORES CATÓLICOS
 E CELEBRA A FAMÍLIA

A sede da Milícia da Imaculada, 
no Riacho Grande, em São 
Bernardo do Campo, recebeu 

nos dias 24 e 25 de junho representantes 
de todas as filiais da Rádio Imaculada 
Conceição e também da Missão da MI 
em São Luís (MA) para a realização da 
II Assembleia da Milícia da Imaculada. 

O encontro teve como objetivo 
proporcionar momentos de reflexão sobre 
os rumos da programação dos meios de 
comunicação da Fundação Padre Kolbe 
de Rádio e TV localizadas nas cidades 
paulistas de Bilac, São Roque, Atibaia e 
São Bernardo do Campo; em Dourados 
e Campo Grande (MS); e em Maceió 
(AL), além de fomentar espaço para 

palestras, tratativas sobre as atividades 
em conjunto com todas as equipes de 
rádio e TV. 

Entre os palestrantes, estiveram Frei 
João Romanini, da Rede Católica de 
Rádio, Irmã Helena Corazza, da Signis 
Brasil, e Kater Filho, do Instituto 
Brasileiro de Marketing Católico, cujas 
apresentações reforçaram a importância 
da MI como produtora de conteúdo 
religioso, especialmente dentro da atual 
conjuntura brasileira. 

As missas matutinas foram celebradas 
pelos frades menores conventuais 
Sebastião Benito Quaglio, Presidente 
da MI, e Gilson Miguel Nunes, Ministro 
Provincial.

Sede e filiais da MI 
se reúnem em Assembleia

Participantes da II Assembleia da MI


