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Lançamento do documentário e  
celebração de Missa em Ação de 
Graças recordam esta importante data.
Veja a reportagem na página 4

Núncio Apostólico deixou 
pegadas de amor por onde passou

Foram menos de 48 horas, mas bastaram para que o 
Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni D’Aniello, 
conquistasse o carinho de todos os diocesanos. 
Reportagem na página 7

A Igreja sob as luzes do
 Concílio Vaticano II

SEU CORAÇÃO É UM NINHO 

ACONCHEGANTE PARA ACOLHER 

JESUS NESTE NATAL ?
Veja matéria na página 3
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  A voz do Papa - O aborto é um problema científico

  A voz do Pastor - Repousar é precisoVárias entidades que compõem 
a Coalizão pela Reforma 
Política Democrática e o 

Movimento de Combate a Corrupção 
Eleitoral (MCCE) de São Paulo estão 
convocando os cidadãos para a coleta 
de apoio ao Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular “Eleições Limpas”.

O arcebispo metropolitano de São 
Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, 
manifestou apoio à iniciativa e 
incentivou comunidades, pastorais, 
movimentos e entidades eclesiais a 
participarem da Campanha. “Conto, 
sobretudo com o empenho de lideranças 
leigas de nossas paróquias, comunidades 
e organizações eclesiais na obtenção 
do número de assinaturas”, declarou o 
arcebispo.

O projeto de lei de iniciativa popular 
pela Reforma Política e Eleições 
Limpas é organizado por uma Coalizão 
de cem entidades e movimentos sociais, 
entre elas a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e MCCE, 
e deve ser entregue ao Congresso 
Nacional acompanhado de 1,6 milhão 
de assinaturas. O projeto pede o fim 
da influência do poder econômico 
nas eleições e barateamento das 
campanhas eleitorais, além da extinção 
do financiamento de campanha por 
empresas e adoção do financiamento 
democrático de campanha.

Em carta divulgada em outubro, dom 
Odilo já ressaltava a importância da 
participação católica nas conquistas 
políticas. O arcebispo lembra que para 
a lei Ficha Limpa foram coletadas 1 
milhão e seiscentas mil assinaturas e 
que houve a “decisiva participação 
das comunidades católicas do Brasil, 
responsáveis por mais de 85% das 
assinaturas obtidas”.

Fonte: Site CNBB

CNBB
Igreja participa de 

projeto de lei sobre 
Reforma Política O papa Francisco recebeu os 

membros da Associação de 
Médicos Católicos Italianos, 

e após destacar os indubitáveis 
progressos científicos e técnicos atuais, 
que aumentam as curas físicas, fez um 
alerta. “Há outros aspectos que parecem 
diminuir a capacidade de se assumir o 
cuidado da pessoa, particularmente se 
ela está sofrendo, se é frágil ou indefesa. 
Tomem cuidado. Isto é um pecado contra 
o Criador, contra o Deus Criador que fez 
as coisas assim”.

Os médicos reunidos na Sala Paulo 
VI também ouviram do Papa: “Quantas 
vezes, na minha vida de sacerdote, 

escutei objeções: ‘Por que a Igreja se 
opõe ao aborto?’, por exemplo. É um 
problema religioso? É um problema 
filosófico? Não, não é um problema 
filosófico, é um problema científico, 
porque ali há uma vida humana e não 
é lícito eliminar uma vida humana para 
resolver um problema”, afirmou.

Em outro trecho Papa Francisco disse: 
“O mesmo vale para a eutanásia, e todos 
sabemos que, com muitos idosos, nesta 
cultura do descarte, é praticada uma 
eutanásia escondida. Pecado contra Deus 
Criador. Reflitam bem sobre isto”.

Francisco encerrou o seu discurso 
recordando uma frase de São Camilo 

de Lellis, que, para cuidar melhor dos 
doentes, dizia aos médicos: “Coloquem 
mais coração nessas mãos”.

Fonte: Site zenit.org

Em geral, todo final de ano le-
va a gente a pensar em descan-
so ou em “merecidas férias”. No 

meu tempo de estudante, havia um profes-
sor que, ao chegar ao final do ano letivo, 
dizia: “as férias são bem-vindas, mas, se 
não forem bem aproveitadas, poderão tra-
zer aborrecimentos... Saindo além do ritmo 
normal, facilmente se cai no relaxamento e 
na omissão de certos deveres inadiáveis”.

No Evangelho segundo Mateus, Jesus 
convida-nos a caminhar sem cansar: “Vin-
de a mim vós que estais cansados e fatiga-
dos sob o peso dos vossos fardos, e eu vos 
darei descanso” (Mt 11, 28-30).  

Não são poucos os que vivem hoje so-
brecarregados de trabalho, desgastando-se 
ao longo dos dias, das semanas, dos meses 
e dos anos. Por isso, ao chegar o período de 
férias do verão, todos buscam, de uma ma-
neira ou de outra, um tempo de descanso 
ou de passatempo que os ajude a se liber-
tarem das tensões e dos cansaços acumula-
dos ao longo dos dias.  

Nossas energias esgotam-se, porque 
queremos e precisamos estar ligados a tu-

do. Com a modernidade e a alta tecno-
logia na comunicação, fica-

mos por dentro de tudo 
o que acontece perto 
e longe de nós. Tudo 
nos envolve e, de al-
guma forma, nos to-
ca. Sentimo-nos um 

pouco responsáveis 
por aquilo que acon-
tece no mundo... Sem 

falar da labuta diá-
ria para ganhar 

o pão de ca-
da dia ou 

para ob-

ter um pouco mais de qualidade de vida. 
Tudo isso é positivo, mas também nos le-
va a nos questionar: até que ponto vale a 
pena viver semanas e semanas numa cor-
reria frenética?

A vida passa num instante. É preciso vi-
ver com qualidade de vida. Experimentar a 
vida, viver e conviver com quem caminha 
lado a lado conosco: nossa família, os cole-
gas de trabalho, os amigos. 

O tempo do descanso planejado e aguar-
dado ajuda-nos a reorganizar nossa agen-
da interior, nossa regra de vida, a recompor 
nossas forças e a dar a devida importância 
ao que de fato é importante em nossa vida.

Mas o que é descansar? É suficiente re-
cuperar nossas forças físicas, tomando sol 
durante algumas horas na praia de algum 
lindo mar? Conhecer belos lugares? Se-
rá que basta esquecer nossos problemas e 
conflitos, mergulhados no ruído e no baru-
lho de nossas festas e noitadas? Ao retornar 
das férias, não poucos sentem em seu in-
terior a sensação de tê-las perdido, ou até, 
voltam mais cansados do que quando co-
meçaram as férias. Acontece que também 
nas férias podemos cair na tirania da agita-
ção, do ruído, da superficialidade e da an-
siedade do desfrute fácil e esgotante.  En-
tão, que tipo de férias devemos escolher? 
O que realmente fará restaurar o coração e 
ajudará a sermos pessoas melhores? 

Nem todos sabem descansar. Você já pa-
rou para pensar na importância de descan-
sar? Já percebeu que o descanso é também 
um dom precioso? E que deve ser bem 
aproveitado? É comum acontecer que ao 
retornarmos das férias, as pessoas de nos-
so convívio esperam encontrar em nós pes-
soas mais saudáveis, mais serenas, mais 
tranquilas. As férias devem proporcionar 
esse renovado estado de espírito. Para isso, 

é necessário encontrar-nos profundamente 
conosco mesmos e buscar o silêncio, a cal-
ma e a serenidade de espírito que tantas ve-
zes nos faltam durante o ano, para escutar 
o melhor que há dentro de nós e ao nos-
so redor.  

Precisamos lembrar que uma vida inten-
sa não é uma vida agitada. Queremos ter 
tudo, açambarcar tudo e desfrutar de tu-
do. Rodeamo-nos de mil coisas supérfluas 
e inúteis que afogam nossa liberdade e es-
pontaneidade. Precisamos redescobrir a 
beleza da natureza, contemplar a vida que 
brota perto de nós. Os pássaros que cantam 
sem se preocupar, pois o Pai do céu cuida 
também deles, ou o perfume da rosa que 
gratuitamente espalha sua beleza e formo-
sura, ou a sombra amiga de árvores gene-
rosas...

É preciso descobrir que a felicidade tem 
pouco a ver com o prazer fácil. Lembremo-
-nos, enfim, de que o sentido último da vi-
da se revela a nós com mais claridade na 
festa, na alegria compartilhada, na amizade 
e na convivência fraterna. Mas, além disso, 
precisamos enraizar nossa vida em Deus 
“amigo da vida”, fonte do verdadeiro e de-
finitivo descanso. Com Ele em nosso cora-
ção, o descanso será restaurador. É possí-
vel o ser humano descansar sem encontrar-
-se com Deus? (cf. J.A. Pagola, o caminho 
aberto por Jesus, Vozes, 2013 - Petrópolis, 
págs. 147-149). Nesse sentido, espero que 
tenhamos férias alegres e restauradoras. 

Aproveito a ocasião para desejar a todos 
os queridos leitores e leitoras de “A Boa 
Notícia” um feliz e santo Natal, bem como 
um Novo Ano repleto de graças e bênçãos 
do Príncipe da Paz. 

Dom Nelson Westrupp, scj
Bispo Diocesano de Santo André

Não é lícito eliminar uma vida humana para resolver um problema
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Ponto alto da Campanha será a coleta nas celebrações de 14 de dezembro

Programas de Evangelização
TELEVISÃO
Programa Luz para a Caminhada
Dom Nelson na TV+, Canal 15 da Net, todos os 
dias, às 6h, 12h e 18h.  Ouça e transmita essa boa 
notícia a seus familiares e vizinhos
A Missa em seu lar
Toda quarta-feira, 9h. (Reprise: 15h). 

Participe da Santa Missa: Jesus no meio de nós. 
Ligue e peça sua oração no 2379-4733. Celebra-
ção do Padre Fernando Valladares da Silva. Na 
ECOTV, Canal 9 da Net ou acesse: www.ecotv-
canal9.com.br
Programa “Hora da Misericórdia” 
Na ECOTV - Canal 9 da Net
Quinta-feira: 15h e Sexta-feira: 3 da madrugada,

Apresentação de Piedade Coelho – Orações pelo 
telefone 4224-5258.
E na WebTV www.uptv.com.br
Quarta-feira: 15h - Site: www.ansaprojetoauxilium.tv

RÁDIO
Programa “Voz da Diocese”
Domingo: das 19h às 20h

Rádio Imaculada Conceição - 1490 Khz - AM
Apresentação: Agentes da Pascom Diocesana

Programa “Anuncia-me”
Quinta-feira das 23h às 24h
Sábado das 21h às 24h
Rádio Emissora ABC - 1570 Khz - AM

NOTÍCIAS DA IGREJA

  Cristo é nossa paz - Campanha para Evangelização 2014

Os materiais para divulgação 
e vivência da Campanha 
para a Evangelização (CE) 

2014 já estão disponíveis no site da 
CNBB, para download. É possível 
baixar o cartaz da campanha, oração, 
envelope da coleta, spots para rádio 
e TV, entre outros subsídios. O ponto 
alto da Campanha será a coleta 
realizada nas missas e celebrações do 
domingo, 14 de dezembro.

Este ano, a iniciativa completa 16 
anos a serviço das atividades pastorais 
da Igreja. A mobilização nacional 
buscará promover iniciativas que 
visem superar a violência e edificar a 

paz, além de articular gestos concretos 
na sociedade por meio das ações 
evangelizadoras da Igreja.

LEMA

A frase “Cristo é nossa paz” é o lema 
de 2014, apropriado para o tempo 
litúrgico do Advento.  Neste período 
de preparação ao Natal, entre pessoas, 
famílias e na sociedade em geral, 
existem um clima de confraternização 
na busca pela paz.

Criada em 1998 pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
a iniciativa busca mobilizar os 

católicos a assumir a responsabilidade 
de participar na sustentação das 
atividades pastorais da Igreja.

A Campanha para a Evangelização 
tem o slogan “Evangeli.Já”, que faz 
referência à palavra evangelizar e 
mostra a urgência da evangelização e 
da cooperação de todos.

A distribuição dos recursos é feita 
da seguinte forma: 45% permanecem 
na própria diocese; 20% são 
encaminhados para os regionais da 
CNBB; e os demais 35% para a CNBB 
Nacional. As doações, em caráter 
individual, também podem ser feitas 
pelo site: www.evangelija.com.

Por um Natal feliz e fecundo

Dezembro chegou e, com 
ele, cresce a expectativa 
para o aniversário de Jesus 

de Nazaré, nascido em uma simples 
manjedoura, pequeno, frágil, humano! 
Imagine a cena: um pequeno bebê 
rodeado por sua corajosa e fiel mãe, 
Maria; seu pai de “coração”, José, o 
carpinteiro; anjos que entoam louvores; 
três reis de terras distantes munidos 
de presentes; pastores; e você. Isso 
mesmo, você! Em todo Natal temos a 
chance de participar desse belo cenário 
que apresenta a esperança de um Céu, 
de uma eternidade ao lado de Deus, 
nosso criador. Antes desse nascimento, 
a humanidade vivia a espera da 
Esperança, aquela que não engana. 
E, enfim, ela chegou, o menino Deus 
chegou! 

Quando vamos para um aniversário, 
seja de um amigo ou parente, 
colocamos uma bela roupa, compramos 
e embrulhamos um presente e tentamos 
ser pontuais, afinal, é deselegante 
chegar a uma festa depois de todos 
terem cantado parabéns, não é mesmo? 

No aniversário de Jesus é um pouco 
diferente: o presente não precisa ser 
embrulhado, não há necessidade de 
fitas e cartões. Nosso maior presente 
é oferecermos nosso coração para que 
o Pequeno Grande Rei de toda a terra 
nasça. Mas e se o nosso presente se 
encontrar repleto de rancor, mágoa, 
orgulho e desolação? 

Para que possamos oferecer o melhor 
dos presentes para Jesus menino, temos 
que preparar nosso coração, como uma 
noiva que belamente se prepara para o 
casamento: com amor e expectativa. 
A Igreja Católica Apostólica Romana 
é rica em formação e nos proporciona 
a oportunidade de, em comunidade, 
vivenciarmos o Advento, primeiro 
tempo do Ano litúrgico, o qual antecede 
o Natal. O jornal A Boa Notícia sugere 
algumas dicas que podem auxiliar na 
boa vivência do Advento; são apenas 
sugestões, afinal, o importante é realizar 
ações concretas não por obrigação, mas 
com a certeza de estarmos fazendo o 
bem e preparando um singelo, porém 
fecundo, presente para o aniversariante.

Participar das Novenas de Natal nas 
casas. Além das leituras próprias para o 
Advento, de quebra você conhece e faz 
amizade com as pessoas que participam 
da sua comunidade;

Colocar o menino Jesus, o 
aniversariante, em lugar de destaque. 
Presentes, ceias, amigos secretos e afins, 
devem ficar em segundo plano;

Se o melhor presente é o nosso 
coração, nada melhor que uma confissão 
para prepará-lo para ser uma confortável 
manjedoura; 

Que tal retomar ou aumentar a 
frequência na leitura da Bíblia? Quão 
ricas são as passagens que citam os 
profetas anunciando o nascimento do 
Messias;    

Assim como Maria e José eram 
necessitados de um lugar para o 
nascimento do menino, assim muitos 
doentes são necessitados de amor e 
atenção. Por que não visitar e acolher um 
enfermo?

Temos como exemplo de união a 
Sagrada Família, que possamos destinar 
mais tempo para os filhos, pais e mães, e 
para o casal. 

Que as ações realizadas nesse 
Advento não se limitem apenas a esse 
período, mas que se estenda a todos os 
dias do ano. Que Jesus nasça em nosso 
coração a cada novo dia. 

Texto por Leiriane Corrêa 

Participar de ações próprias para o Advento, realizadas nas paróquias e comunidades, auxilia na preparação para o Natal e propicia novas amizades
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Missionários Oblatos de Maria
Imaculada assumem paróquia em Mauá
Ordem Religiosa vai servir no Jardim Paranavaí

Pastoral da Pessoa 
Idosa comemora 10 

anos de história
  Padre Wagner Franzini é o novo 

assessor diocesano da PPI A Diocese de Santo André passa 
a acolher em seu território a 
Congregação dos Missionários 

Oblatos de Maria Imaculada, uma Ordem 
Religiosa que já atua em 67 países, 
vivendo em comunidades apostólicas 
de padres e de irmãos, unidos a Deus 
pelos votos de vida religiosa: pobreza, 
castidade e obediência.

Dom Nelson Westrupp, scj, nosso 
Bispo Diocesano, nomeou para assumir 
como pároco da Paróquia São Luiz 
Gonzaga, na Rua Andirá, 373, no Jardim 
Paranavaí, em Mauá, o Padre Antônio 
Borges Mesquita, omi, (Oblatos de 
Maria Imaculada).

A celebração religiosa que marcou 
a posse aconteceu na noite de 4 de 
novembro e contou com fiéis, não só 
da paróquia, como das sete capelas 
abrangidas pela São Luiz Gonzaga. Esta 
paróquia tinha como pároco, o Padre 
João Ruiz que foi transferido para a 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, da 
Região Pastoral Santo André - Utinga.

O Diácono permanente Deomar leu, 
a pedido de Dom Nelson, a nomeação 
do pároco. E em seguida o Padre 

Mesquita fez a Profissão de Fé antes de 
ser empossado como pároco. Presente 
também na solenidade, Padre João 
Ruiz foi saudado por Dom Nelson. Os 
ministros, coroinhas e a comunidade 
paroquial se fizeram presentes para 
acolher aos Missionários Oblatos de 
Maria Imaculada.

Dom Nelson conversou com a 
assembleia e afirmou que “o Pároco e 
os paroquianos devem fazer da Paróquia 
uma casa da caridade, a central da 
misericórdia, e que em uma paróquia 
evangelizadora, ninguém deveria passar 
fome”. Em outra citação reforçou que 
“a verdadeira comunidade paroquial 
começa nas famílias. As famílias formam 
a paróquia”.

67 PAÍSES

Mais de 4.300 homens formam a 
Congregação dos Missionários Oblatos 
de Maria Imaculada, hoje em 67 países 
do mundo. A congregação missionária 
vive em comunidades apostólicas de 
padres e de irmãos, unidos a Deus 
pelos votos de vida religiosa: pobreza, 
castidade, obediência. Foi fundada em 25 

O bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Nelson Westrupp, 
scj, presidiu Santa Missa no 

dia 21 de novembro, na Basílica Menor 
de Nossa Senhora da Boa Viagem, a 
Matriz de São Bernardo, em recordação 
aos 50 anos do encerramento da segunda 
fase do Concílio Vaticano II. Sacerdotes 
diocesanos, padres da Paróquia local, 
seminaristas e leigos estavam presentes 
na celebração.

Inspirado pelo Espírito Santo, o 
Concílio publicou em 21 de novembro 
de 1964, três importantes documentos: a 
constituição dogmática Lumen gentium 
sobre a Igreja, o decreto sobre as Igrejas 
orientais católicas e o decreto sobre o 
ecumenismo.

Pela Igreja Particular de Santo André, 
uma comissão diocesana foi formada, 
pela orientação de Pe. José Pedro 
Teixeira de Jesus - mais conhecido como 
Pe. Pedrinho -, e produziu um trabalho 
sobre os documentos que resultou em 
um documentário - com parceria da 
Milícia da Imaculada -, que está sendo 
distribuído gratuitamente a todas as 
paróquias da Diocese de Santo André.

Dom Nelson ressaltou a importância 
de entender os documentos e destacou a 

importância da unidade entre os cristãos, 
especialmente com as Igrejas Católicas 
Orientais. “Jesus Cristo fundou uma 
única Igreja. De nossa parte, vamos 
sempre respeitar as Igrejas Católicas 
Orientais. Temos grande estima por 
elas”, frisou o bispo.

Pe. Pedrinho falou sobre os trabalhos 
realizados no último ano. “Nossa 
comissão foi formada há mais de um 
ano e hoje estamos celebrando o que foi 
resultado de uma reflexão há 50 anos. 
Queremos divulgar, conhecer, animar as 
pessoas a voltarem a estudar o documento 
do concílio”, pediu o sacerdote.

Para o pároco da Matriz, Pe. Giuseppe 
Bortolato, CS, os fiéis ainda não 
entenderam a importância do Concílio. 
“É admirável o que estamos celebrando. 
O nosso povo não foi sensível para estas 
coisas. O Espírito Santo agiu muito 
fortemente no Concílio Vaticano II, mas 
o nosso povo não entendeu muito. Nós, 
padres, também não explicamos muito. 
Mas não é justo dizer que não fez efeito. 
Foram grandes transformações, trouxe 
clima novo. Por isso, atualizar o concílio 
nestas celebrações é muito bom”, 
justificou o padre.

DVD - Pe. Pedrinho explicou que várias 

Diocese celebra 50 anos de três
importantes documentos do Concílio

de janeiro de 1816 pelo Padre Eugênio 
de Mazenod, do clero diocesano de Aix-
en-Provence (França).

Assegurar a dignidade 
daqueles que tanto 
cuidaram de nós. Este 

é um dos objetivos da Pastoral da 
Pessoa Idosa (PPI), que completou 
em novembro dez anos de história. 
O aniversário foi festejado na 
Diocese de Santo André com Santa 
Missa de Ação de Graças, celebrada 
pelo nosso bispo Dom Nelson 
Westrupp, scj, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo.

Pe. Nivaldo Lenzi recebeu o 
agradecimento de todos os agentes 
por sua forte dedicação como 
assessor diocesano desde a criação 
da pastoral em nossa Diocese. 
Quem assume agora, como novo 
assessor da PPI é o Pe. Wagner 
Franzini.

Dom Nelson ressaltou a poder 
de caridade, grande sinal dos 
discípulos de Jesus. “Nada supera 
a caridade. Não podemos imaginar 
o que está reservado por Deus para 
quem ama Deus através do próximo. 
Que bom que vocês gastam seu 
tempo a serviço do amor”, frisou 
Dom Nelson.

CRESCIMENTO

Coordenadora da PPI desde abril, 
Ivone Alexandroni Ferrari destacou 
que a Pastoral vem crescendo na 
diocese. “Já formamos mais de 60 
líderes. Foi implantada a pastoral 
na Paróquia Santa Luzia (São 
Bernardo) e montamos novamente 
na Paróquia São Pedro Apóstolo 
(Diadema). Também contamos 
com a parceria de várias redes de 
apoio”, disse Ivone, que agradeceu 
a presença de Dom Nelson. “Ele 
fez questão de estar aqui. Todos os 
membros da pastoral comemoram 
sua presença”, completou. E 
realmente os fiéis ficaram muito 
felizes. Dom Nelson fez questão de 
abraçar a cada servo da PPI ao fim 
da Santa Missa.

paróquias já adquiriram o DVD com o 
documentário e espera que as mesmas 
reproduzam o material, que assim poderá 
ser distribuído aos fiéis. “De graça 
recebo, de graça eu dou. De qualquer 
forma, cada paróquia pode multiplicar 
este CD. A venda está proibida, a 
distribuição está liberada”, ressaltou o 
padre, que fez questão de agradecer à 
Milícia da Imaculada. “Vocês (Milícia) 
realizaram este projeto”, completou.



5AÇÃO SOCIAL E AGENDA DIOCESANA Dezembro de 2014 - A BOA NOTÍCIA

Agenda Diocesana

24/12 - Quarta-Feira - 19h30 - Vigília 
Solene do Natal do Senhor - Missa da 
Noite na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo: Praça do Carmo, Centro de Santo 
André.

25/12 - Quinta-Feira - 11h - Natal de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Solenidade - 
Missa solene  na Catedral Nossa Senhora 
do Carmo: Praça do Carmo, Centro de 
Santo André.

28/12 - Domingo - 11h - Dia da Sagrada 
Família: Jesus, Maria e José, Festa; 
Missa da Sagrada Família - Entrega dos 
certificados do concurso de Presépios na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo: Praça 
do Carmo, Centro de Santo André.

31/12 - Quarta-Feira - 19h30 - Vigília 
Solene de Santa Maria Mãe de Deus; Missa 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo: 
Praça do Carmo, Centro de Santo André.

Nascida quase junto com 
a Diocese (que foi criada 
em 1954) a Associação 

Lar Menino Jesus que é uma obra 
assistencial e transformadora na vida de 
crianças e famílias, realiza um belíssimo 
e sério trabalho em nossa diocese desde 
fevereiro de 1956, portanto, deve ser 
assumido como um trabalho muito 
importante para cada um de nós.

O fundador desta Associação foi o 1º 
Bispo Diocesano, Dom Jorge Marcos 
de Oliveira, junto a amigos, benfeitores 
e membros da sociedade. Com sua 
caridade de pastor, Dom Jorge viu de 
imediato a realidade triste e sofrida 
desta Região do Grande ABC, e buscou 
uma forma de transformá-la à luz do 
Evangelho. Dizia ele: “Foi a violência 
da realidade da criança: sem amor; sem 
família; sem nome; sem futuro; que me 
levou a criar a Associação Lar Menino 
Jesus.”

Ao longo de 58 anos de serviço, 
tendo sempre a criança como prioridade 
absoluta, chegamos a ter até 5 casas; 
destas, hoje temos o Centro Comunitário 
Dom Jorge, fundado em 1972, e que 
atende até 100 crianças de 6 a 15 anos.

Em março deste ano, esta Associação 
voltou a ser administrada pela Diocese 
de Santo André, tendo como presidente 
o Pe. Ademir Santos de Oliveira, e 
precisa da ajuda de todos para continuar 
e até ampliar a sua ação de amor e 
serviço às crianças e adolescentes. Seja 
você também um colaborador. 

Mais informações em nosso site: 
www.almj.com.br 

Lar Menino Jesus 
58 anos de serviços à 

criança no grande ABC

A realidade da criança: sem amor; sem fu-
turo; me levaram a criar esta Associação 

A Comunidade Maria de Nazaré, 
por mais um ano, realiza o 
Presépio Social Natal Sem 

Fome, e a inauguração aconteceu na 
noite do dia 29 de novembro com a 
apresentação de corais. A visitação 
acontecerá até 06 de janeiro. 

 Este ano, sem poder contar com o 
idealizador Olavo, que infelizmente 
faleceu, e sem a presença do Padre 
Francesco que retornou para a Itália. 

O presépio ocupa todo o salão da capela 
Maria de Nazaré, na Rua Araújo Viana, 
230, no Jardim Silveira, em São Bernardo 
do Campo. As pessoas, ao visitar, são 
convidadas a deixar doações de alimentos 
não perecíveis, que depois serão utilizados 
na montagem de cestas de natal. No ano 
passado elas fizeram sorrir trezentas 
famílias. Este ano o projeto é aumentar 
este número.

Em 1999 o índice de desemprego 
era grande, e a Diocese de Santo 
André se perguntou como poderia 

trazer um pouco de alento para a classe 
trabalhadora. Nascia assim o Café da 
Solidariedade que, há quinze anos, acontece 
na Praça do Carmo em Santo André e 
na Praça da Matriz em São Bernardo do 
Campo.

Além de ser um local acolhedor, onde 
podem alimentar o corpo com um café e 
com leite quentinho, pão com manteiga e 
bolachas, aqueles que procuram emprego 
também podem alimentar-se de esperança, 
ouvindo palavras de fé e dialogando sobre 
as possíveis vagas de emprego.

Conversamos com o padre Luiz Carlos 
Toffanelli, fc (Filhos da Caridade), da 
Paróquia São Sebastião, em Rio Grande da 
Serra, que nos explicou que o café acontece 

na praça porque na Bíblia está escrito que 
o senhor da vinha se dirigia para as praças 
para contratar os funcionários de sua messe. 
Também é na praça que Jesus ia para 
evangelizar.

A cada mês uma paróquia se encarrega 
com a missão de patrocinar o Café da 
Solidariedade. Este espaço tem servido 
também para que sejam debatidos temas 
atuais como locais de trabalho desumano, 
exploração do trabalho feminino e as 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres afro 
descendentes.

No dia primeiro de dezembro, como 
acontece tradicionalmente todos os anos, 
aconteceu uma confraternização na Praça, 
e que contou com uma celebração presidida 
por Dom Nelson para recordar tudo o que foi 
conquistado durante o ano que está findando. 
Nesse dia os participantes comeram um 
delicioso panetone numa alusão ao Natal 
que está chegando.

Café da Solidariedade

Pe. Antônio Borges Mesquita, omi, 
(Oblatos de Maria Imaculada)
Pároco da Paróquia São Luís Gonzaga - 
Mauá.

Pe. João Luiz Asahi
Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
Auxiliadora – Região Santo André - Utinga.

Pe. Gabriele Tondini
Pároco da paróquia Jesus de Nazaré – 
Região São Bernardo - Centro.

Pe. Tiago José Sibula da Silva
Pároco da Paróquia Santa Teresinha - 
Região Santo André - Utinga.

Pe. Jadeílson José da Silva
Assessor Diocesano da Campanha da 
Fraternidade.

Alegria e amor ao próximo são ingredientes essenciais

Presépio Social - Natal sem fome



vigário-geral da Diocese, Pe. 
Roberto Alves Marangon - 
carinhosamente chamado de Pe. 
Beto - é pároco.

O novo site tem característica 
mais institucional, com um 
design mais clean (limpo) e 
sofisticado, o que permite o 
internauta ter melhor acesso em 
qualquer aparelho, seja celular, 
tablet ou computador. Entre 

as outras novidades, há o espaço para 
imprensa, de perguntas frequentes sobre 
a Igreja e a disponibilidade do usuário 
receber um newsletter toda semana. 
Tudo pensando na evangelização.

Dom Nelson disse: “Com a inauguração 
do novo site, temos certeza que as 
distâncias ficarão mais curtas. A Diocese 
chegará mais perto de você, da sua casa, 
da sua paróquia e da sua comunidade. 
Espero que você acesse muitas vezes 

e assim fique por dentro dos eventos 
daquilo que vai acontecendo em nossa 
diocese, acima de tudo no campo da 
evangelização”, destacou o bispo. 

O Diretor de Comunicação da Diocese, 
Pe. Tiago fez a apresentação do novo 
site. “O site antigo nos serviu e foi de 
grande utilidade. Mas como tudo na 
vida, temos que progredir, por isso uma 
equipe de 11 pessoas trabalhou duro por 
três meses para repensar uma nova forma 
de estar presente na internet”, destacou o 
sacerdote.

Padre Beto espera por novos frutos com 
a inauguração do site. “É com alegria 
que acolho a Pastoral da Comunicação 
em nossa Paróquia, neste momento que 
está inaugurando o novo site. Para nós é 
um orgulho estar juntos neste momento, 
abrindo este site, tão importante 
para comunicar evangelizando. Quero 
parabenizar a todos pelo novo site e 

esperamos que venham muitos frutos por 
mais este veículo de comunicação em 
nossa Igreja”, destacou o vigário-geral.

Texto por Thiago Silva
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A   Paróquia Sagrada Família, 
localizada em São Caetano, 
recebeu entre os dias 6 e 9 

de setembro, o Seminário Nacional 
de Iniciação à Vida Cristã, organizado 
pela Comissão Episcopal Pastoral para 
Animação Bíblico-Catequética da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). O evento contou com 
mais de 200 participantes, incluindo dez 
bispos, 40 sacerdotes, religiosos e leigos, 
vindo de diversas partes do país.

Com o lema “Quanto a nós, não 
podemos deixar de falar sobre o que vimos 
e ouvimos” (Atos 4,20), o Seminário 
buscou estimular a prática de uma 
catequese mais dinâmica, participativa, 
sendo a base o itinerário catequético 
com inspiração catecumenal. O encontro 
contou com oficinas e momentos 
celebrativos e de oração, a partilha de 
experiências concretas de iniciação à vida 
cristã e o lançamento do livro Itinerário 
Catequético.

Para o arcebispo de Pelotas e presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Animação Bíblico-Catequética, Dom 

Jacinto Bergmann, o evento serviu 
para celebrar a caminhada da 
iniciação da vida cristã pelo Brasil. 
“É um seminário muito importante 
para a Igreja no Brasil. Cada vez mais 
a iniciação da vida cristã está sendo 
um consenso em todas as igrejas 
particulares. A Igreja primitiva fez 
uma verdadeira iniciação à vida cristã, 
na qual a experiência de Jesus Cristo 
é forte e, a partir desta experiência 
em Jesus Cristo, se tornam cristãos. 
Não tornamos alguém cristão só 

batizando, precisa ser iniciado. O batismo 
faz parte desta caminhada. Os primeiros 
cristãos chamavam isso de processo 
catecumenal e nós estamos falando 
de inspiração catecumenal”, explicou 
Bergmann.

O bispo de Santo André, Dom 
Nelson Westrupp, scj, que recebeu os 
participantes do Seminário no primeiro dia 
do encontro, quinta-feira (6), ressaltou a 
importância do Encontro em São Caetano 
para a Igreja. “Esse seminário quer ser 
uma ocasião em aprofundar esse processo 
de Iniciação à Vida Cristã, implantar em 
todas as nossas igrejas e em todas nossas 
dioceses. É um caminho longo porque 
exige mudança de mentalidade e atenção, 
principalmente da parte do clero, e exige 
estudo, aprofundamento, conhecimento, e 
depois assumir e verificar que na prática 
leva as pessoas a uma vivência muito 
mais sólida da fé e do próprio batismo”, 
destacou Dom Nelson.

Pe. Jordélio Siles Ledo, CSS, pároco da 
Sagrada Família, enalteceu que o objetivo 
do encontro é criar uma linguagem mais 

unificada. “O itinerário de iniciação 
à vida cristã prega uma catequese 
vivencial, orante e mais interativa. É uma 
catequese mistagógica, que quer inserir o 
catequizando no mistério de Cristo”.

Presente no Seminário no sábado 
(8), o cardeal arcebispo de São Paulo, 
Dom Odilo Scherer, ressaltou que todos 
precisam dar um salto de qualidade.  
“Temos muito que caminhar ainda, temos 
que ter uma nova percepção, voltar à base 
da fé. Precisamos realizar um trabalho 
catequético diferente para que no futuro 
tenhamos frutos melhores”.

 ORGANIZAÇÃO

Anfitriã do evento, a Paróquia 
Sagrada Família deu toda a estrutura aos 
participantes, que também elogiaram a 
organização. Foram várias equipes da 
Matriz que contribuíram para que tudo 
acontecesse dentro do planejado. “É uma 
missão complicada e o trabalho foi difícil 
porque é uma missão bem séria, mas se 
tornou leve quando montamos uma equipe 
com 60 pessoas. Com trabalho em equipe, 
tudo é possível”, frisou Pe. Jordélio.

Segundo o assessor nacional de 
Animação Bíblico-Catequética, Pe. 
Décio Walker, o encontro superou as 
expectativas. “Realizamos um trabalho 
muito intenso. Foi tudo bem feito. E 
saímos muito animados porque notamos 
que tem muita gente neste barco”, disse o 
sacerdote. O Seminário foi encerrado no 
domingo com a Santa Missa presidida por 
Dom Jacinto Bergmann e co-celebrada 
pelos outros bispos e sacerdotes que 
participaram do Encontro.

Seminário da CNBB em São Caetano aborda 
a Iniciação à Vida Cristã
Não tornamos alguém cristão só batizando, é preciso que seja iniciado

Ao término de mais uma 
Mostra Teatral na tarde/
noite de 16 de novembro, 

Tony Santos, responsável pelo Núcleo 
Teatro, Dança e Artes da Diocese de 
Santo André falou de sua alegria em 
poder contar com tão entusiasmados 
parceiros na missão de evangelizar 
por meio das artes. “É com alegria que 
estamos reunidos para juntos celebrar 
mais um ano de muita perseverança 
e missão. Gostaria de compartilhar 
com vocês este momento de ação de 
graças e parabenizar pela dedicação 
para o sucesso de mais uma Mostra 
Teatral Diocesana”.

A cada ano, mais e mais grupos 
são formados nas paróquias e vem 
se juntar a este belo trabalho. Na 
foto vemos os artistas que por dois 
dias encantaram no palco do Teatro 
Martins Pena em São Bernardo. 
“Toda a forma autêntica de arte é, a 
seu modo, um caminho de acesso à 
realidade mais profunda do homem e 
do mundo. E, como tal, constitui um 
meio muito válido de aproximação 
ao horizonte da fé, onde a existência 
humana encontra a sua plena 
interpretação”, definiu Tony Santos.

A arte de 
evangelizar

Foi apenas um clique do nosso 
bispo Dom Nelson, para colocar 
o novo site da Diocese de Santo 

André no ar, mas que representou o 
árduo trabalho de três meses da equipe de 
comunicação em um site que atenda aos 
anseios da evangelização pela rede em 
nossa Igreja Particular. A inauguração 
aconteceu ao fim da Santa Missa de 
crisma no domingo, 23, na Paróquia São
João Batista, no Rudge Ramos, onde o 

Dom Nelson inaugura novo site da Diocese



Já estamos com saudades! Este 
é o sentimento que o Núncio 
Apostólico no Brasil, Dom 
Giovanni D’Aniello, deixou nos 

fiéis do Grande ABC com seu retorno 
a Brasília, 11. Com apenas três dias na 
região, o representante diplomático da 
Santa Sé conquistou o povo com carisma 
peculiar que ele tratou de demonstrar na 
segunda-feira (10), na Santa Missa na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, sem 
espaço para tantos fiéis, que superaram 
percalços para participar da celebração. 

O bispo de Santo André, Dom Nelson 
Westrupp, scj, o vigário-geral, Pe. Beto, 
o pároco local, Vanderlei Nunes, e a 
maioria dos sacerdotes da diocese co-
celebraram a Santa Missa, que contou 
também com a participação de vários 
diáconos permanentes e seminaristas. 

Com quantidade enorme de pessoas 
em um mesmo local, o trânsito 
aumentou nas ruas próximas à Igreja, 
mas nada que desanimasse os fiéis, 
recompensados ao fim da celebração. O 
casal Maria Antonio Machado Cândido 
e José Rocha Cândido, da Paróquia 
Nossa Senhora da Paz de Santo André, 
ressaltou que a dificuldade em chegar à 
Igreja valeu a pena. “Foi difícil devido 
ao trânsito e ao problema para estacionar. 
Mas valeu todo o esforço. O Núncio nos 
traz um amor muito bom”, disse Maria 
Antonio Machado. Para a paroquiana 
da Imaculada Conceição, a Matriz de 
Diadema, Letícia Raviere da Cruz, o 
Núncio trouxe uma paz aos fiéis. “Senti 

um pedacinho do céu. Foi uma alegria 
muito grande, algo de Deus essa visita 
dele. A sua humildade demonstrada na 
homilia. São palavras que vão ficar no 
coração”, explicou Letícia, que também 
faz parte da comunidade Chagas de 
Amor.

Segundo Gerson Xavier Beneti, da 
Paróquia Bom Jesus de Piraporinha, em 
Diadema, a noite em Santo André foi um 
presente de Deus. “Seria o mesmo que 
abraçar o Papa Francisco até porque eles 
se parecem com o modo simples. Não 
podia perder esta oportunidade”, afirmou. 

 GUARDADOS NO CORAÇÃO

Logo no início de sua homilia, o Núncio 
destacou a felicidade que sentiu em 
estar na Diocese de Santo André. “Sabe 
quando fica olhando um quadro por muito 

tempo e não consegue mais ir embora. 
Você fica olhando este quadro por muito 
tempo, louvando a Deus por ter dado a 
genialidade ao pintor de saber apresentar 
uma obra. Sinto-me assim na frente desta 
assembleia, louvando a Deus por me dar 
a oportunidade de admirar esta obra de 

arte. Então agradeço a Deus por conhecê-
los, apesar de pouco tempo”, disse Dom 
Giovanni. 

E os fiéis ficarão guardados no coração 
de Dom Giovanni. “Parabéns Diocese de 
Santo André. Continue neste caminho e 
esteja certa de minhas orações. O Núncio 
é um padre e todos os padres têm um 
coração, que apesar de ser um músculo, 
ele é elástico, se alarga, se abre. A partir 
de hoje à noite, todos vocês estão no 
coração do Núncio. Deus abençoe vocês”, 
assegurou.

 HOMENAGENS

Dom Nelson agradeceu a presença 
do Núncio e recordou que todo o clero 
da Igreja de Santo André, assim como 
religiosos, seminaristas, pastorais, 
movimentos e associações da Diocese 
estavam presentes. “A alegria é grande 
de nossa parte por ter a presença do 
Papa Francisco na pessoa do nosso 
Núncio Apostólico. Queremos assegurar 
as nossas orações, pedindo ao Espírito 
Santo que continue na sua nobre e 
elevada missão de representar o Santo 
Padre e pedir uma bênção apostólica do 
Papa Francisco para todo o povo de Deus. 
Queremos demonstrar nosso afeto, nossa 
amizade e nosso amor, pode ter certeza 
que sempre continuaremos a orar por sua 
presença”, destacou Dom Nelson. 

Pe. Beto também deixou sua 
mensagem de carinho ao Núncio. “É 
com muita alegria que expresso essas 
palavras em agradecimento por esses 
dois dias intensos e tão importantes e que 
ficarão gravados na memória diocesana. 
Sua palavra com certeza vai ressoar 
em nossos corações. Vamos levar sua 
mensagem a toda nossa diocese. Diga ao 
Papa Francisco que queremos continuar 
firmes no seu coração. Abraçando o 
senhor, estamos abraçando o Papa”, 
ressaltou o Vigário-geral.

O Núncio, assim como na primeira 
Missa, abraçou todos os fiéis após o 
término da Celebração.
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Núncio deixa sua marca nos corações dos fiéis
Volto para Brasília levando todos vocês no meu coração

No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias (POM), têm a responsabilidade de organizar, todos os anos, a Campanha Missionária, na qual colaboram a CNBB por meio da Comissão para a Ação Missionária e Cooperação 
Intereclesial, a Comissão para a Amazônia e outros organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional (Comina). O valor arrecadado será direcionado para os trabalhos missionários no Brasil e no mundo.

Coleta “Campanha Missionária”



8 MILÍCIA DA IMACULADA - Rádio Imaculada Conceição 1490 AMDezembro de 2014 - A BOA NOTÍCIA

Padre José Soares Rodrigues, 
o Padre Zezé, representou a 
Milícia da Imaculada em um 

painel temático em comemoração aos 15 
anos do retorno da Rádio 9 de Julho, no 
auditório do Colégio São Bento, em São 
Paulo, no dia 1 de novembro.

Apresentaram sua visão e opinião sobre 
as perspectivas da rádio católica em relação 
ao futuro: Malu Veiga, coordenadora de 
programação da radiodifusão Aparecida; 
Luís Carlos Ramos, jornalista, professor 
de jornalismo da PUC - SP, coordenador 
de jornalismo da Rádio Capital AM e 
responsável pelo programa “PUC no ar”, 
da Rádio 9 de Julho; Padre José Renato 
Ferreira, diretor geral da Rádio 9 de Julho; 
Padre Cido Pereira, vigário episcopal para 

comunicação na Arquidiocese de São 
Paulo;  Irmã Helena Corazza, presidente 
da Signis Brasil e diretora do Serviço 
à Pastoral da Comunicação (SEPAC), 
e Padre Zezé, coordenador da Rádio 
Imaculada Conceição 1430 AM de São 
Roque - SP.

“Foi muito boa a partilha de nossas 
experiências de rádios católicas, que nos 
anima mais ainda a continuar utilizando 
o rádio como um meio eficaz e agradável 
de comunicação da Palavra, que é Cristo, 
nosso Senhor”, afirmou Padre Zezé. 

O AMANHÃ

Sobre o futuro da rádio, o sacerdote 
afirma que é importante a articulação em 
rede. A Milícia da Imaculada, mesmo 

antes de conquistar sua própria emissora 
em 1995, se dedicou à transmissão do 
programa “A Igreja no Rádio” para um 
grande número de emissoras. Atualmente, 
a MI mantém a Rede Milícia Sat com 9 
rádios próprias e mais de 80 emissoras 
que retransmitem diversos momentos da 
programação, em especial das 20h às 5h. 

“A Rede Milícia Sat é a Igreja no 
rádio, com o rosto materno de Maria que 
deseja conduzir todos a Cristo, por sua 
poderosa intercessão. A espiritualidade 
missionária, mariana e kolbiana costura 
toda a programação”, disse o sacerdote.

Depois de ouvir as várias posições no 
painel, o padre concluiu que o rádio segue 
em frente se adaptando às mudanças 
trazidas pela internet, e as emissoras 

O futuro da rádio católica

Para a celebração do nascimento 
de Jesus, nossas comunidades 
realizam a Novena do Natal. Em 

sintonia com essa prática devocional, a 
Rádio Imaculada Conceição 1490 AM 
transmitirá uma novena para aprofundar 
o caminho para a festa do nascimento do 
Senhor. A partir do dia 16 de dezembro, 
das 14h às 15h, o programa “Encontro 
com Maria” apresentará reflexões, 
orações e músicas relacionadas ao 
Natal, para os ouvintes. Será uma 
grande novena preparada pela equipe 
técnica e de produção da emissora, e 
abrilhantada pelas reflexões de Padre 
Alex Sérgio da Silva, MIPK. Recriando 

o ambiente familiar das novenas rezadas 
nas ruas e comunidades, a participação 
do ouvinte terá destaque. “Quem quiser 
pode ligar e falar conosco ao vivo para 
dar seu testemunho ou fazer sua partilha 
de vida. A cada dia teremos um tema 
e a contribuição de quem está em casa 
será grandiosa”, afirma Bete Lima, 
apresentadora do “Encontro com Maria”.

Ouça, reze e se emocione com a 
Novena do Natal na Rádio Imaculada 
Conceição 1490 AM, de 16 a 24 de 
dezembro, das 14h às 15h. Confira a 
participação de Padre Alex Sérgio da 
Silva, MIPK, depois do Rosário das 4h 
e das 22h.

Novena de Natal da Milícia da Imaculada 

Uma programação especial de rádio e ações de divulgação em ruas e praças 
marcaram a celebração dos 27 anos da Milícia da Imaculada na Diocese 
de Santo André - SP. Muitas pessoas disseram seu sim à evangelização, 

tornando-se novos mílites, novos colaboradores da MI. 

Os voluntários da MI Graça Cera, Bete Lima e Oduvaldo Vick, durante o mutirão de divulgação no dia 14 de novembro, aniversário da MI

MI nas Ruas

Foto: Milton Kenji

Foto: Renan Kazuo

católicas devem atuar no “resgate dos 
valores como ética, justiça, solidariedade, 
direitos, família, liberdade de expressão e 
tantos outros deixados de lado por nossa 
sociedade”.

Padre Zezé e demais participantes do Painel 
“O futuro da rádio católica”


