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A Visita Missionária é uma 
oportunidade importante de 
diálogo da Igreja com os 
diversos organismos da vida 
social e comunitária, sempre em 
busca do bem comum. Confira 
na página 5.

Está tudo certo para a inauguração 
em novembro do Tribunal 
Eclesiástico da Diocese de Santo 
André. As obras da reforma, 
foram vistoriadas por Dom Pedro 
e integrantes do Clero, que ali 
vão trabalhar. Veja na página 7.

Tribunal Eclesiástico será
 realidade na Diocese

Igreja percorre as ruas da
Região Pastoral São Caetano

Ação Missionária leva o Evangelho ao mundo

No mês em que a Igreja celebra as Missões, fomos ouvir cinco missionários que agiram nas Visitas Missionárias nas Regiões Pastorais da Diocese de Santo 
André neste ano. Vejam os belos depoimentos na página 3.
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Dirigindo-se a cerca de 15 
mil catequistas provenientes 
de várias partes do mundo, 

o Papa Francisco recordou algumas 
recomendações que o Apóstolo paulo faz a 
Timóteo - e também a nós -, quando pede 
para se guardar o “mandamento íntegro e 
sem mancha” e fala de um mandamento 
único, a fim de que nosso olhar se mantenha 
fixo no que é essencial para a fé.

Durante a missa do Jubileu dos 
Catequistas, cita que “São Paulo não 
recomenda uma multidão de pontos e 
aspectos, mas sublinha o centro da fé. 
Este centro em torno do qual tudo gira, 
este coração pulsante que dá vida a tudo 
é o anúncio pascal, o primeiro anúncio: O 
Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus 
nos ama e deu a vida por nós. Ressuscitado 
e vivo, está ao nosso lado e se interessa 
por nós todos os dias. Nunca devemos nos 
esquecer disso”.

O Papa recomenda que “Todo conteúdo 

da fé torna-se perfeito se estiver ligado a 
este centro, se for permeado pelo anúncio 
pascal. Se ficar isolado, perde sentido e 
força. Somos chamados continuamente a 
viver e anunciar a Boa Nova do amor do 
Senhor.”

Francisco disse ainda que “o Evangelho 
nos ajuda a compreender o que significa 
amar, especialmente a evitar alguns riscos. 
Na parábola, há um homem rico que não 
se dá conta de Lázaro, um pobre que «jazia 
ao seu portão». Na realidade, este rico não 
faz mal a ninguém, não se diz que é mau; 
e todavia tem uma enfermidade pior que 
a de Lázaro, apesar de este estar «coberto 
de chagas»: Este rico sofre duma forte 
cegueira, porque não consegue olhar para 
além do seu mundo, feito de banquetes 
e roupas finas. Não vê além da porta de 
sua casa, onde jazia Lázaro, porque não 
se importa com o que acontece fora. 
Não vê com os olhos, porque não sente 
com o coração. No seu coração, entrou a 

mundanidade que anestesia a alma”.
Ao complementar explicou que “A 

mundanidade é como um «buraco negro» 
que engole o bem, que apaga o amor, 
que absorve tudo no próprio eu. Então só 
se veem as aparências e não nos damos 
conta dos outros, porque nos tornamos 
indiferentes a tudo. Quem sofre desta 
grave cegueira, assume muitas vezes 
comportamentos «estrábicos»: olha com 
reverência as pessoas famosas, de alto 
nível, admiradas pelo mundo, e afasta o 
olhar dos inúmeros Lázaros de hoje, dos 
pobres e dos doentes, que são 
os prediletos do Senhor.”

A insensibilidade de hoje escava abismos A Voz do Papa  

Em outubro (dia 4) comemoramos 
São Francisco de Assis, conhecido 
e amado em todo Brasil. São 

Francisco desperta simpatia universal em 
quem conhece sua história e sua proposta 
de vida evangélica. A primeira vez que 
estive em Assis, fui para acompanhar 
um empresário protestante que desejava 
conhecer o lugar. No mês passado, o papa 
Francisco, realizou um encontro em Assis 
de líderes religiosos, buscando o diálogo 
e a união entre as diversas religiões. Não 
poderia escolher lugar melhor!

São Francisco era de família rica. Seu 
pai, comerciante, ao voltar da França, onde 
fora a negócios, resolveu colocar o nome de 
Francisco em seu filho recém-nascido. Até 
seus vinte anos, Francisco teve uma vida 
despreocupada de diversão. Seu pai queria 
que se tornasse nobre. Contudo, para isso, 
era necessário ir à guerra e voltar glorioso. 
Foi, perdeu a guerra. Feito prisioneiro, na 
prisão, leu e meditou os Evangelhos. Sua 
vida mudou radicalmente. Ele já não era o 
mesmo, de agora em diante queria seguir 
Jesus Cristo, passa a vê-lo nos irmãos, nos 
mais pobres e excluídos da sociedade de 
seu tempo. Torna-se um “pobre de Deus”.

Seguindo os ensinamentos de Jesus, 
apoiado na força de Deus unicamente, 
dedica-se a pregar o Evangelho como 
missionário, nas florescentes cidades 
medievais da Itália, cheias de conflitos. 
Sua mensagem: Paz e Bem! Com a paz 
teremos todo o bem, sem a paz não há 
bem duradouro. Francisco achava que cada 
pessoa deveria fazer a experiência pessoal 
de estar em paz, e assim, tornar-se apto 

para anunciar e difundir a paz. Para isso 
é necessário segundo ele, que cada um se 
considere, mais que irmão, uma mãe para 
o outro. Porque a mãe sabe valorizar e 
preservar a vida, principalmente do mais 
fraco.

A proposta de Francisco é atual e urgente: 
vencer o mal fazendo o bem! “Senhor, 
onde houver ódio que eu leve o amor” 
ele ensina a rezar. Percebe a inutilidade, 
perda de tempo da violência. Percebe que 
o problema não está nos conflitos que são 
inevitáveis, mas na maneira de resolvê-los. 
A paz desejada por Francisco não é só em 
nível pessoal, mas social também.

Indo mais além, Francisco prega a paz 
com a natureza. Ele percebeu que a Terra é 
um organismo vivo, “santuário ecológico”, 
e que o homem é encarregado de cuidar e 
celebrar a vida, como dom de Deus. Tudo 
isto o papa Francisco recorda em sua 
encíclica Laudato si, que toma seu nome 
do cântico das criaturas composto por São 
Francisco.

Ao procurarem uma pessoa que fosse 
paradigma do milênio passado, foi 
escolhido São Francisco: o irmão universal. 
No entanto, ele e sua mensagem, parecem 
caminhar na contramão do que atualmente 
a sociedade propõe como vida feliz: 
competir e consumir. Mas, na realidade, ele 
representa um ideal de felicidade sólido, 
duradouro. Hoje há muita satisfação, 
prazer, e quase nenhuma alegria. Em 
uma sociedade “líquida” existem muitos 
deprimidos. Francisco propõe um caminho 
capaz de dar imensa alegria. É o santo da 
alegria, compreensão e paciência perfeita. 

Profundamente humano: o homem imagem 
de Deus!

Sobretudo hoje, quando existem 
conflitos entre nações que se declaram 
cristãs no Ocidente e o terrorismo no 
Oriente Médio, cujas nações na maioria 
se declaram islâmicas, Francisco tem algo 
a dizer. Ele viveu na época das cruzadas, 
não obstante foi em peregrinação a 
Jerusalém, dominada pelos islâmicos. Seu 
testemunho de paz e fraternidade comoveu 
o sultão que lhe deixou ir onde quisesse. 
Deu aos franciscanos o trânsito livre em 
seus domínios. De fato, até hoje são eles 
que zelam pelos lugares santos cristãos lá 
existentes.

Francisco de Assis nos diz que a força 
de uma guerra vence, mas só por tempo 
limitado. Somente a força do amor e 
compaixão “com-vence” para sempre, 
e é capaz de criar uma sociedade justa 
e fraterna, cujo fruto é a paz. Por isso 
Francisco de Assis será sempre atual: São 
Francisco de Assis, de sempre e de todos.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

FRANCISCO - DE ASSIS E DE TODOS A voz do Pastor  

O Conselho Pastoral da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 

emitiu, no dia 21 de setembro de 2016, 
Nota Oficial para manifestar a posição 
do episcopado com relação a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade-ADI 5581 que 
tramita no Supremo Tribunal Federal-STF. 
Essa ADI questiona a lei 13.301/2016 que 
trata da adoção de medidas de vigilância 
em saúde, relativas ao vírus da dengue, 
chikungunya e zika.

Os bispos concordam que é urgente “que 
o Governo implemente políticas públicas 
para enfrentar efetivamente o vírus da 
zika, como, por exemplo, um eficiente 
diagnóstico e acompanhamento na rede 
pública de saúde”. No entanto, consideram 
estranho e indigno que se introduza nesse 
contexto da ADI a questão do aborto: 
“É uma incoerência que ela defenda os 
direitos da criança afetada pela síndrome 
congênita e, ao mesmo tempo, elimine seu 
direito de nascer”.

Intitulada “Em defesa da integridade da 
vida”, a Nota da CNBB destaca a posição 
tradicional da Igreja sobre o aborto e 
traz uma denúncia sobre os interesses 
de grupos que que se aproveitam para 
colocar a questão do aborto no contexto 
do debate da ADI: “Repudiamos o aborto e 
quaisquer iniciativas que atentam contra a 
vida, particularmente as que se aproveitam 
das situações de fragilidade que atingem 
as famílias. São atitudes que utilizam os 
mais vulneráveis para colocar em prática 
interesses de grupos que mostram desprezo 
pela integridade da vida humana”.

Os membros do Conselho apontaram 
para o exemplo das paralimpíadas: “As 
paralimpíadas trouxeram uma lição a 
ser assimilada por todos. O sentimento 
humano que brota da realidade dos atletas 
paralímpicos, particularmente das crianças 
que participaram das cerimônias festivas, 
nasce da certeza de que a humanidade 
se revela ainda mais na fragilidade”.  E 
os bispos concluem pedindo para que as 
comunidades cristãs ofereçam acolhimento 
e apoio às vítimas da microcefalia: 
“Solidarizamo-nos com as famílias que 
convivem com a realidade da microcefalia 
e pedimos às nossas comunidades que lhes 
ofereçam acolhida e apoio”.

   CNBB
Nota aborda ação no STF que 

inclui a questão do aborto
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Todo cristão batizado 
é um Missionário

Escolhemos este mês, em que a Igreja celebra as Missões, para mostrar o que 
pensam os missionários da Diocese de Santo André que participaram este ano das 
muitas Visitas Missionárias nas Regiões Pastorais. Acompanhem os depoimentos 

e sintam o que eles vivenciaram ao levar a Palavra de Deus aos mais diversos locais.

Sagrado e Histórico

“Para mim a semana 
missionária foi um momento 
“Sagrado “e” Histórico”. 

Com certeza uma grande alegria para 
os missionários (as), por terem sido 
escolhidos como missionários de Jesus 
Cristo e terem cumprido a missão que 
Jesus e a Igreja lhes confiaram!

O amor é nossa missão! Ao 
adentrar na sacralidade de cada lar, 
em suas particularidades, tivemos a 
oportunidade de semear as sementes 
da Oração no coração das famílias. 
Tivemos a força de massagear o coração 
das pessoas com a Palavra de Deus e a 
ternura de Jesus. Para mim, na semana 
missionária, vivemos a comunhão 
das paróquias, vivemos a unidade 
na diversidade. Revestiu-nos de 
ternura e vigor, superou o isolamento, 
rompeu o fechamento, melhorou nossa 
intimidade com Deus, nossa amizade 
com os amigos missionários e conosco 
mesmos. Enfim, só quero agradecer a 
todos os maravilhosos missionários, 
os sacerdotes que nos acompanharam, 
toda a equipe de organização e ao nosso 
querido e incansável bom pastor, Dom 
Pedro, que a idealizou. Sobretudo, 
agradecer ao Bom Deus que me abriu 
mais uma porta para evangelizar e 
anunciar o mistério de Cristo”.

Inacia Bernadete de Araujo 
Rio Grande da Serra

“Assim como Deus através do 
Papa Francisco nos pede, 
devemos ser uma igreja 

missionária, que saia de sua zona de 
conforto e se disponibilize a enfrentar as 
mazelas da sociedade de maneira cristã.

Sinto uma imensa alegria em poder ter 
participado dessa semana missionária. 

Participação e Experiência

Poder conhecer as diferentes realidades 
de minha região, que por muitas vezes 
passam despercebidas em meio ao caos do 
dia a dia é uma experiência revigorante. 
Um momento único de vivência em 
comunidade, junto com nosso bispo Dom 
Pedro e os padres de nossa região, que com 
coragem e disposição quiseram estar junto 
de seu rebanho.

E como foi bom perceber que ainda 
temos jovens, assim como eu, que 
assumam a batalha do evangelho e que 
amam levar o Cristo em seus corações. 
Desejo que o fervor missionário que 
essa semana acendeu nunca se apague, 
que possamos cada vez mais anunciar 
e viver a boa nova do Evangelho. Que 
Deus abençoe a todos nós!”.

Lucas Gimenez Marquesini - Mauá

“Participei da visita missionária 
aqui em Diadema todos os 
dias e o dia todo e foi uma 

experiência maravilhosa. Visitamos 
famílias que nos ensinaram muito, fiz 
muitas amizades com outros missionários 
e tive a oportunidade de conhecer as 
Paróquias, Capelas e as Comunidades 
que eu ainda não conhecia e passei por 
momentos de muita emoção com cada 
historia de cada família.

Foi uma experiência única de uma 
riqueza que nenhum curso ou palestra pode 
dar que é estar indo em busca daqueles que 
sofrem, daqueles que precisam ir como 
nosso querido Papa Francisco nos pede 
ser uma Igreja em saída. Sinto saudades 
e espero poder participar novamente 
quando tiver e for convidada. Vou 
guardar essa experiência para sempre, 
vou guardar cada família que conheci, 
cada rosto que vi lagrimas escorrendo e 
sorrisos de alegria ao nos receberem com 
tanto carinho. Foram momentos de muita 
emoção que só quem participou sabe do 

Catequese e Experiência

que estou falando. Ao fim do dia tínhamos 
a Santa Missa e foram momentos de muita 
alegria poder terminar o dia recebendo a 
Comunhão e ouvir as palavras do nosso 
querido Bispo Dom Pedro. Espero que 
em breve tenha novamente mais idas em 
missão por Diadema porque quero muito 
viver novamente essa experiência tão linda 
de ser missionária. Agradeço a Deus pelo 
convite”.

Cristina Holanda - Diadema

“Ele esteve entre nós!!! E 
somos testemunhas...

É impossível descrever, o 
que senti, acompanhando nosso querido 
bispo, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
em sua visita Missionária em nossa 
querida Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, Região Pastoral Anchieta 
SBC, percorrendo as ruas do Grande 
Alvarenga, sendo aguardado com muita 
ansiedade em nossas Comunidades. 
Sua passagem pelas 13 Capelas, durou 
o suficiente para sentir o carinho de 
nossos Paróquianos(as), cada um(a) do 
seu jeito, fez um mimo ao nosso Pastor, 
com simplicidade e muita ternura!!!

Ainda hoje aflora em meu coração 
um misto de emoção e gratidão, ao 
lembrar cada detalhe que vivenciamos, 
um momento único, edificante! Com 
certeza uma catequese renovada... Com 
seu carisma e simplicidade sua presença 
entre nós foi um grande abraço de Pai!

De sua parte não mediu esforços para 
retribuir, com um afago um sorriso, 

uma palavra um gesto de carinho para 
com todos. Obrigada Dom Pedro, e 
não esqueça, as portas estarão sempre 
abertas, volte sempre!

Maria de Lurdes Alves (Mariazinha 
Alves) – São Bernardo do Campo

A única palavra que temos para 
descrever em participarmos de 
uma Visita Pastoral Missionária 

é Gratidão. Agradecemos em primeiro 
lugar a Jesus, também não podemos deixar 
de mencionar nossos amigos Humberto 
Pastore e a Fernanda Minichello que 
confiaram a responsabilidade deste 
trabalho de fotografar, e que foi sem 
dúvida um presente de Deus. Ter 
diariamente a companhia do nosso Bispo 
Dom Pedro e dos missionários visitando 
as famílias, instituições, casa de repouso, 
hospitais, prefeitura, câmara, buscando 
comunicar aos afastados a beleza da fé 
no Evangelho. Tivemos a oportunidade 
de vivenciarmos na pratica o que ensina a 
Bíblia. “Deus não escolhe os capacitados 
e sim capacita os escolhidos”, pois 
Ele nos enviou a lugares que nunca 
pensaríamos visitar, delegacia e hospitais 
que de certo modo temos um pouco de 
receio e tristeza quando adentramos.

Todas as paróquias de São Caetano do 
Sul tiveram missas celebradas por Dom 
Pedro, e foi muito bom ver todos os 
paroquianos reunidos por uma mesma 
causa. Todas as noites, após as missas, 
tivemos formações com nosso Bispo 
onde pudemos aprender muito. Em 
uma dessas formações o Bispo citou 
o exemplo de um colar, a sua pastoral 
é como um colar que pode ser feito 
de bolinhas pequenas, grandes, da 
cor amarela, azul, isso não importa. O 
importante é que todas essas bolinhas 
estejam unidas por uma mesma linha, 
assim deve ser a nossa pastoral, iremos 
guardar este exemplo tão simples, mas 
muito importante, para sempre”.

Rogério Venciguerra & Elaine 
Venciguerra – São Caetano do Sul

Coragem e Disposição

Agradecimento e Aprendizagem
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Durante a missa que recordou 
o Dia de São Padre Pio, na 
manhã de sexta-feira (23/09), 

a “Comunidade São Pio de Pietrelcina – 
Casa de Alivio ao Sofrimento”, a querida 
“Comunidade Pe. Pio”, homenageou o 
Bispo Emérito da Diocese de Santo André, 
Dom Nelson Westrupp, scj, por toda a 
colaboração e incentivo que tem dado a 
esta casa que tem como carisma “Acolher, 
porque acolher um ser humano é acolher 
uma promessa”.

Dom Nelson, ao lado do fundador da 
comunidade, Francisco Moisés dos Anjos, 
descerrou a placa que dá o seu nome para 
o Rincão de Evangelização, inaugurado, 
justamente na celebração religiosa que 
contou com todos os residentes da casa. 
Estiveram também, Padre George, Padre 
Augusto, Padre Beto e Padre Silvanio, 
além do Diácono Nilton.

Fundada em 18 de abril de 2009, a 
comunidade é uma associação civil, de 
cunho religioso, de âmbito nacional e 
de utilidade pública federal, sem fins 
lucrativos, de caráter educacional, 
assistencial, beneficente e cultural. Sua 
sede é na Estrada Marcopolo, 2.470, 
no Royal Parque em São Bernardo do 
Campo. A entrada fica no Km 34 da 
Rodovia Anchieta, após o pedágio e 
um pouco antes do viaduto do primeiro 
retorno.

 
Colaboração
As doações poderão ser entregues na 

Unidade Casa Santa Clara, na Rua Leão 
XIII, 106 – Parque Santo Antonio – 
Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. 
Se preferir, entre em contato através do 
número (11) 2758-1250, e marque uma 
visita.

Rincão de Evangelização 
da Comunidade Padre Pio 

ganha nome de Dom Nelson
“Acolher, porque acolher um ser humano é acolher uma promessa”.

A Pastoral Catequética realizou, 
na manhã do domingo, (25/9), 
o 16º Encontro Diocesano de 

Formação dos Catequistas com Pais e 
Padrinhos, na Basílica Menor Nossa 
Senhora da Boa Viagem, a Matriz de São 
Bernardo, para mais de 500 catequistas. 
O tema central do evento foi “Batizados 
em Cristo nos revestimos de Cristo”, 
com o lema “Vós todos que fostes 
batizados em Cristo vos revestistes de 

O batismo introduz o cristão na comunidade
Cristo. Não mais judeu ou grego, escravo 
ou livre, homem ou mulher, pois todos 
vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gal 3, 
27-28).

O evento começou com a palestra do 
bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, que falou sobre 
“a Iniciação e a Misericórdia”. Sobre 
a Misericórdia, o pastor da Igreja do 
Grande ABC recordou a parábola do bom 
samaritano, que ajudou um homem ferido 

(havia sido atacado 
por salteadores) e tinha 
sido rejeitado por um 
judeu e um sacerdote. 
“O samaritano nem 
perguntou quem era. Ele 
viu e teve compaixão. 
Jesus ensina o amor, a 
misericórdia dirigida a 
todos, sem distinção, 
até para o seu inimigo”, 
destacou o bispo.

Dom Pedro ainda 

ressaltou que todo batizado não é apenas 
filho pela natureza da criação, mas é 
filho pela graça de Cristo. “Pelo batismo, 
somos unidos a Cristo, pelo batismo nos 
tornamos, em Cristo, filhos de Deus. 
Quando pecamos, Deus vê em nós aquilo 
que temos de imagem de Jesus. Olha a 
grandeza do batismo. Faz-nos filhos de 
Deus em Jesus Cristo. Por isso aquele que 
é batizado permanece filho de Deus em 
Cristo. Deus olha para a dignidade dele, 
olha o erro também, mas antes do erro, 
quer recuperá-lo. É a misericórdia de 
Deus”, explicou o bispo.

Segundo Dom Pedro, não há como um 
cristão batizado seguir sua fé sem estar 
na Igreja. “O batismo introduz o cristão 
na comunidade. Mentalidade de ser 
cristão sem Igreja não existe. Sou cristão, 
sigo Jesus, mas não vou à Igreja. Cristo 
é a cabeça e a Igreja, o corpo. Gosto da 
cabeça, o corpo joga fora... Isso não 
existe. O lugar de você entrar na dinâmica 
do amor misericordioso e crescer nele é a 

Igreja, na qual somos introduzidos pelo 
batismo”, disse.

Após a palestra de Dom Pedro, foi a 
vez do Pe. Eduardo Calandro com o 
tema “Iniciação à Vida Cristã com Pais 
e Padrinhos”. O encerramento foi com 
a Santa Missa presida pelo Pe. Odair 
Bezerra, Assessor da Catequese com 
Adultos e Pais e Padrinhos de Batismo 
da Comissão Bíblico-Catequética 
Diocesana. 

Mais de 500 catequistas participam
de formação com Dom Pedro
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Visita Missionária permitiu momentos
fraternos que ajudam a construir o Reino

Durante praticamente dez 
dias, a Região Pastoral 
São Caetano do Sul se 

transformou na sede da Diocese de 
Santo André. Isso porque, no período 
de 10 a 18 de setembro, ali aconteceu 
a Visita Missionária, quando o Bispo 
Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini 
percorreu as onze paróquias, renovando 
e reanimando os membros do Povo de 
Deus, clero e leigos, e reavivando a 
ação Apostólica em meio aos desafios 
que a sociedade atual pede e necessita.

O jornal A Boa Notícia ouviu Padre 
Wanderson Cintra Silva, Coordenador 
da Região Pastoral São Caetano do 
Sul, que resumiu a Visita Pastoral em 
uma palavra: proximidade. Disse ele, 
“Tivemos a oportunidade de conhecer 
melhor e aproximarmo-nos de nosso 
Bispo. Sentimos também o seu desejo 
de estar próximo de nós, entrando em 
nossas casas, visitando e tocando os 
enfermos e pobres, sendo o pastor que, 
como Jesus e em nome de Jesus, vem 
buscar a ovelha perdida ou machucada”.

O sacerdote que acompanhou todos 
os momentos da Visita também disse: 
“Esta ação missionária não se restringiu 
à realidade ad intra ecclesiam (dentro 
da Igreja), mas procurou apresentar 
Jesus e os valores evangélicos também 
nos diversos ambientes ad extra 

ecclesiam (fora da Igreja). Houve 
a oportunidade de dialogar com os 
diversos organismos da vida social e 
comunitária que buscam o bem comum. 
Visitamos os locais da administração 
pública, como prefeitura e câmara dos 
vereadores, mas também ambientes 
do poder judiciário, como o Fórum e 
OAB. Conversamos e abençoamos os 
trabalhadores, o que ficou sinalizado 
pela bênção nos diversos comércios da 
cidade”.

Assim como as demais visitas 
já realizadas, esta também buscou 
estabelecer contato com as outras 

religiões, a fim de promover o 
conhecimento mútuo e o diálogo de 
paz. E mostrou o necessário apoio 
aos fiéis e agentes de pastorais que 
trabalham na Pastoral da Esperança, 
levando uma palavra aqueles que 
sofrem por terem um ente querido que 
faleceu. Dom Pedro rezou por todos 
os fiéis defuntos, ao visitar o primeiro 
cemitério do município.

Padre Wanderson também nos falou 
que “não deixamos a oportunidade 
de entrar em contato com os mais 
necessitados nos hospitais, casas de 
repouso. Estivemos na Delegacia de 
Polícia, além da graciosa oportunidade 
de conhecer os trabalhos da APAE e 
da Fundação das Artes”. Ele também 
agradeceu a calorosa recepção recebida 
em todos esses ambientes, por parte 
tanto dos organizadores, quanto das 
pessoas que lá aguardavam.

O coordenador, ao final da entrevista, 
quis deixar uma palavra ao bispo 
diocesano: “Dom Pedro, sua presença 
nesses dias de visita pastoral atualizou 
a presença confortante de Jesus, o 
amigo, irmão. O bispo, como Jesus, 
fez-se solidário de todos nós nesses 
dias: aproximou-se com alegria e 
abraçou a todos; pregou o Evangelho 
em cada comunidade, convidando-
nos a uma verdadeira conversão e 

Reanima os membros do Povo de Deus e reaviva a ação Apostólica na Região Pastoral

incentivando-nos a sermos uma Igreja 
missionária, Eucarística e da Palavra; 
abençoou individualmente as pessoas 
nos diversos lugares; com paciência 
e carinho tirou fotos com quem assim 
o quis. Caminhou no meio do povo e 
valorizou tudo o que as pessoas, na 
sua simplicidade, prepararam e lhe 
apresentaram. O seu carinho para com 
as crianças, os jovens e os enfermos, 
sua entrega total com os detentos da 
Delegacia; fiquei particularmente 
emocionado em vê-lo rezando e 
distribuindo as medalhinhas de nossa 
Senhora”, disse.

Outubro/Novembro - Santo André Centro
Paróquia Jesus Bom Pastor: chegada 30/10, saída 04/11.
Paróquia São José Operário: chegada 04/11, saída 09/11.
Paróquia Sta. Luzia e São Carlos Barromeu: 
chegada 09/11, saída 14/11.
Paróquia Santo Antônio: chegada 14/11, saída 19/11.
Paróquia Nossa Senhora das dores: chegada 19/11, saída 24/11.
Paróquia Nossa Senhora de Fátima: chegada 24/11, saída 29/11.
Paróquia São Judas Tadeu: chegada 29/11, saída 04/11. 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus: chegada 04/12, saída 09/12.

CRONOGRAMA  DA
 IMAGEM  PEREGRINA

Entre os dias, 5 e 13 de 
novembro, a Região Pastoral 
Santo André Leste vivenciará 

a última Visita Missionária da Diocese 
de Santo André, neste ano. Os 
preparativos de organização, bem como 
definição do que será visitada a cada 
dia ainda estavam sendo preparados 

pela equipe organizadora e vamos 
divulgar em breve no site e na próxima 
edição do Jornal A Boa Noticia. Essa 
região é composta por onze paróquias 
e vinte e oito comunidades. O sacerdote 
coordenador da Região Pastoral Santo 
André Leste é o Padre Enzo Campagna, 
CRS.

VISITAS MISSIONÁRIAS
Última Visita Missionária do ano será na Santo André Leste
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   Agenda 

   Diocesana

Dia 09/10 - Domingo - 11h - Missa de Encerramento da Visita Pastoral. Paróquia Senhor do Bonfim
Dia 10/10 - Segunda - 9h - Jubileu dos Colaboradores Paroquiais e Casas de Formação. Espaço São Miguel
Dia 12/10 - Quarta - 8h - Aniversário de Ordenação Episcopal de Dom Pedro
Dia 13/10 - Quinta - 16h - Missa das mães e Madrinhas. Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André
Dia 13/10 - Quinta - 19h30 - Jubileu de Ouro da Paróquia N. S. de Fátima. São Bernardo do Campo
Dia 15/10 - Sábado – 16h – Missa dos Professores. Catedral Nossa Senhora do Carmo
Dia 29/10 - Sábado - 9h - Encontro com as Pascons Paroquiais na Mitra Diocesana. Centro de Santo André
Dia 29/10 - Sábado - 17h30 - Show com Diego Fernandes. Milton Feijão, em São Caetano do Sul
Dia 05/11 - Sábado - Missa de Abertura da Visita Regional. Pastoral Santo André-Leste. Até o dia 13/11

Existem lágrimas que não chegam 
a cair no chão. Elas percorrem 
o rosto suavemente, e como 

não querendo ir embora, permanecem 
na face. São lágrimas que nascem da 
emoção, lágrimas que querem transmitir 
sentimentos e acabam até expressando 
uma frase, uma palavra. Quem esteve 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo, 

Quando as lágrimas querem 
dizer: Muito obrigado!

na noite de 8 de setembro pôde ver este 
espetáculo humano.

A missa era em homenagem a um 
sacerdote que escolheu amar o povo 
da Diocese de Santo André. Nascido 
na França, preferiu seguir os desígnios 
de Deus que fizeram com que o Padre 
José Mahon exercesse o seu ministério 
sacerdotal no Brasil, e fosse a região do 

Grande ABC a premiada com seus 
ensinamentos de humildade e de 
amor ao próximo.

Com noventa anos, dos quais 
cinquenta e cinco foram vividos 
como missionário em paróquias 
distantes para ficar mais perto do 
povo, Padre Mahon se prepara para 
retornar ao seu país de origem. Leva, 
todavia, o carinho e o agradecimento 
de todos que tiveram a alegria de 
conviver com este homem de Deus, 
que tem a bondade plantada em seu 
coração.

Durante a celebração, presidida 
por Dom Pedro Carlos Cipollini 

Atendentes Paroquiais vivenciam 
Dia de Espiritualidade

7ª Mostra de Dança 
Diocesana alcança 

seu objetivo

Padre Mahon se prepara para retornar ao seu país de origem

Tendo como local o belo 
paraíso que é a sede da Milícia 
Imaculada, no Riacho Grande, 

em São Bernardo do Campo, aconteceu 
o Dia de Formação para os atendentes 
paroquiais e colaboradores das casas 
paroquiais e episcopais, em 19 de 
setembro último. A acolhida e a breve 
oração foi feita pelo Padre Joel Nery e, 
durante toda a manhã, os participantes 
tiveram a oportunidade de ouvir duas 
reflexões do bispo emérito, Dom 
Nelson Westrupp, scj, que enalteceu 
o ensinamento deixado por São João 
XXIII: “Sejamos todos misericordiosos 

e deixemos a severidade de lado”.
Antes do almoço, foi celebrada a 

missa, que teve como presidente Dom 
Pedro Cipollini, que assim se expressou: 
“Vocês são muito importantes para a vida 
de nossa diocese. O contato com o povo 
é feito por vocês em muitos e muitos 
momentos. Vocês são a porta da igreja”.

O bispo também explicou que este 
encontro é anual e tem servido para 
que sejam tratadas questões do dia a 
dia da secretaria paroquial, “Mas como 
neste ano estamos vivendo o Ano 
Jubilar da Misericórdia, a preferência 
foi para valorizar o dia com momentos 

de espiritualidade, tendo, como foco 
principal, justamente a misericórdia 
divina em nossa vida”.

Na parte da tarde, os mais de cento 
e sessenta participantes vivenciaram o 
Terço Meditado com o Padre Ademir 
Santos de Oliveira, e também da 
Meditação Penitencial, seguida de 
exposição do Santíssimo, momentos de 
fé dirigidos pelo Padre Joel Nery. Padre 
Fernando Sapaterro esteve à frente do 
Hino da Misericórdia e da Passagem pela 
Porta Santa, Adoração do Santíssimo e da 
Oração nas Intenções do Papa Francisco 
e pela Igreja.

O Núcleo Teatro, Dança e 
Artes da Diocese de Santo 
André realizou nos dias 24 

e 25 de setembro, das 18h às 20h, 
a 7ª Mostra de Dança Diocesana 
com o tema: Fé, Arte e Missão. Os 
espetáculos, com duração de uma hora 
e meia, em cada show, tiveram como 
palco o recém inaugurado, Teatro 
Inezita Barroso, na Rua Tiradentes, 
1845, em São Bernardo do Campo. A 
presença dos Grupos e Ministérios de 
Dança: Éfeta, Infanto-Juvenil Missão 
Noha, Jaesi!, Jupac Diadema, Jupac 
Mauá, Masda, Missão Noah, N.S. das 
Graças e S. Sebastião, USBailarinos 
e Videiras da Paz, mostraram como é 
rica esta manifestação artística entre 
os paroquianos da Diocese de Santo 
André.

e concelebrada por grande 
número de sacerdotes, vários 
depoimentos fizeram brotar 
a teimosa lágrima no rosto 
dos fiéis, como quando Irmã 
Wilma leu um pequeno 
histórico de sua vida, ou 
quando Padre Zezão pediu a 

bênção ao querido amigo, ou quando 
Padre Pedrinho recordou passagens 
marcantes de quando era seminarista 
e recebeu importantes ensinamentos 
deste querido mestre.

Por mais alguns dias, Padre Mahon 
continuará entre nós. Antes participa 
de missas em ação de graças em 
todas as paróquias e capelas onde 
serviu. Ao viajar, levará na bagagem 
alguns presentes que recebeu das 
comunidades, como as duas camisas 
da seleção brasileira, uma azul e outra 
amarela, para olhar e vestir, quando ao 
respirar ares franceses, sentir saudade 
do seu querido Brasil.

Escrito por Humberto Pastore

Encontro valorizou experiência com Deus
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No próximo dia 18 de novembro 
será inaugurada a dependência 
onde vai funcionar o Tribunal 

Eclesiástico da Diocese de Santo André. 
Dom Pedro e os representantes do clero 
que vão atuar no tribunal foram conhecer 
recentemente as obras, que seguem 
dentro do cronograma, ocupando todo 
um andar do prédio anexo ao Edifício-
Sede da Mitra Diocesana, na Praça do 
Carmo, 38, no Centro de Santo André.

O Tribunal Eclesiástico, segundo 
o Código de Direito Canônico da 
Igreja Católica, é um tribunal da 
Igreja que realiza a justiça canônica, 
além de orientar os cristãos católicos 
em situações diversas. Ele propõe os 

caminhos corretos a serem seguidos em 
determinadas situações da sua vida de 
Igreja, a fim de que ela possa cumprir a 
missão que Cristo lhe incumbiu.

A Igreja, como toda sociedade de 
pessoas que se relacionam, tem de 
observar as obrigações, os deveres e os 
direitos entre seus filhos; muitas vezes 
acontecem litígios e conflitos. Mesmo 
os santos da Igreja, em algum momento 
de sua vida, podem ter se enganado e, 
às vezes, precisaram da orientação e 
mesmo da correção da Igreja, mesmo 
que não tenham pecado.

O tribunal é, portanto, um instrumento 
técnico jurídico, utilizado para a 
resolução dos conflitos entre as 

pessoas na Igreja. Podem ser objeto 
de julgamento um fato jurídico a ser 
declarado como a validade ou não 
de um matrimônio, os problemas de 
indisciplina de pessoas do clero e de 
leigos, as faltas contra os sacramentos 
e outros assuntos. Ele é de fundamental 
importância para o exame, a discussão 
e a decisão de um assunto em questão 
de competência da Igreja. Para realizar 
essa justiça canônica é que existem os 
Tribunais da Igreja, a fim de facilitar e 
possibilitar a justiça. Um caso analisado 
e julgado em um Tribunal Eclesiástico 
forma um “processo canônico”, 
similar a um tribunal civil, com juízes, 
advogados de defesa, entre outros.

Obras seguem no prazo para Tribunal
Eclesiástico ser inaugurado em novembro

O bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, presidiu a Santa 

Missa do Encontro Diocesano das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 
no domingo (25/9).  O tema do evento, 
que aconteceu na Paróquia Nossa 
Senhora do Guadalupe, em Santo André, 
foi “A nossa profecia a serviço da vida”. 
Os sacerdotes Pe. Angelo Belloso Pena, 
IEME, assessor das CEBs, o Pe. Edson 
Castro, SDV (provincial da Sociedade 

CEBs reforça que o Brasil precisa
de pessoas com jeito de profetas

Fazer o bem ao próximo por amor 
a Deus, que me tirou do fundo 
do poço. Pode-se dizer que este 

é o lema de Eduardo Miranda Corrêa, 
que já passou por tratamento devido 
à dependência química e atualmente 
coordena o Grupo Esperança Viva 
(GEV), em Mauá. O grupo é de autoajuda 
e trabalha com pessoas envolvidas direta 
ou indiretamente com o alcoolismo, 
drogas e até depressão.

Presente no Brasil e em mais dez 
países, o GEV está ligado à Fazenda 
da Esperança, em Guaratinguetá-SP. A 
Fazenda é uma comunidade terapêutica 
que atua na recuperação de dependentes 
químicos, com trabalho baseado na 
convivência em família, processo 
pedagógico e espiritualidade. Já o GEV 

“O tribunal é um instrumento 
técnico jurídico, utilizado para 
a resolução dos conflitos entre

 as pessoas na Igreja”.

Verbo Divino Brasil Centro), e o Pe. 
Guilherme Melo Sanches, secretário 
episcopal, concelebraram.

Em sua homilia, Dom Pedro destacou a 
importância das CEBs para a Igreja. “As 
Comunidades Eclesiais de Base surgem 
na Igreja como um paradigma do “ser 
comunidade”, voltada para os irmãos, em 
especial os mais pobres. As CEBs surgem 
como modo de ser Igreja comunhão, a 
essência da Igreja. A comunhão que quer 
incluir a todos. Por isso a opção pelos 
pobres é imprescindível como meio de 
inclusão. É a opção que Cristo fez para 
incluir todos no amor”, frisou o bispo.

Pe.  ngelo, que agradeceu a presença 
de Dom Pedro, ressaltou que o encontro 
serviu para animar os integrantes das 
CEBs. “As CEBs querem se reforçar 
no Brasil de hoje porque precisam de 
pessoas com jeito de profetas. Sempre 
em comunhão com nossa Igreja”, 
frisou o sacerdote. Para a coordenadora 
diocesana, Marlene Lidimar Gianoto, 
as CEBs precisam fazer algo pelo 
Brasil. “As famílias estão pedindo 
misericórdia, há muito desemprego. 
Eu acho que podemos fazer algo pelo 
País”, disse.

O evento ainda contou com palestras 
e atividades durante o domingo.

Igreja e Ação SocialGraça recebida, graça distribuída
Conheça um pouco mais sobre o Grupo Esperança Viva (GEV)

apoia as pessoas que terminaram o 
tratamento na Fazenda e os familiares 
dos dependentes durante e depois do 
tratamento.

Foi na Fazenda da Esperança que 
Eduardo passou aproximadamente um 
ano entre 2010 e 2011 para se recuperar do 
vício do alcoolismo e das drogas, depois 
de quase “15 anos que ficou no fundo 
do poço”. A mudança de vida começou 
com o auxílio de seu tio, o Pe. Adenízio 
Leonardo Miranda, pároco da Santa Rita 
de Cássia, em Santo André, que escreveu 
a carta para a Fazenda e depois levou 
Eduardo até lá.

Com receio, Eduardo pensou que não 
cumpriria o tratamento, mas o acolhimento 
o fez mudar de opinião. Após o período na 
Fazenda, o resultado foi sua recuperação, 
como também a vontade de ajudar quem 
passa pelo mesmo problema. “Não há 

alegria maior que dar a vida ao amigo”, 
justificou. “Depois que saí da Fazenda, 
comecei a me desprender de tudo e mudei 
de meu estilo de vida”, disse.

Antes residente em São Carlos-SP, foi 
morar em Mauá, onde tem muitos parentes, 
e iniciou romarias à Fazenda. Contudo, 
em 2013, Deus o colocou para iniciar o 
GEV na Paróquia São Pedro Apóstolo 
em Mauá. Graças ao grupo, mais de 30 
pessoas já foram encaminhadas à Fazenda 
da Esperança. “Além deles, atualmente 
há dois missionários, que saíram daqui e 
atuam na Fazenda”, contou.

O trabalho também trouxe voluntários 
que se envolveram com o GEV e 
aprenderam a amar o grupo. Um destes é 
Sandro Gomes Moura, de Ribeirão Pires. 
“Tive um sobrinho com problemas de 
drogas. Minha esposa e eu conseguimos 
encaminhá-lo para a Fazenda, graças ao 

GEV de Mauá. Começamos a participar 
das reuniões durante o tratamento e gostei 
do trabalho. Meu sobrinho já saiu e está 
bem, graças a Deus, enquanto minha 
esposa e eu nos tornamos voluntários”, 
contou Sandro.

Segundo Eduardo, são estes 
testemunhos que ajudam a continuar o 
projeto. “Esta é nossa retribuição quando 
vemos famílias felizes. Não entendia 
quem era o meu próximo e a Fazenda me 
mostrou como vivenciar este amor com o 
outro”, disse Eduardo.

Para conhecer melhor o trabalho do 
GEV basta ir à reunião, que acontece 
todas as terças-feiras, a partir das 19h15, 
na Paróquia São Pedro Apóstolo (Rua 
São Pedro, 80, Vila Guarani – Mauá). O 
grupo é aberto a todos.

 
Por Thiago Silva

REPORTAGEM

A justiça canônica será feita neste local
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Cem anos de fundação da Milícia da Imaculada

O ano de 2017, durante o 
qual o 100º aniversário da 
fundação da MI ocorre, 

convida a apreciar a preciosa herança 
do pensamento e das obras que São 
Maximiliano Kolbe realizou e confia 
às gerações futuras. Ao criar uma 
associação, a Milícia da Imaculada, ele 
permitiu que o seu legado continuasse 
e fosse expandido. Um aspecto 
fundamental da vida da MI é a missão, 
uma dimensão que sempre caracterizou 
o movimento e que representa tanto 
seu passado quanto o seu futuro. A 
missão sempre foi e ainda é um aspecto 
prioritário dessa associação kolbiana e, 
por isso, é importante enquadrar nessa 
ótica missionária o desenrolar desses 
100 anos e a projeção dos anos futuros.

Eis aqui as palavras significativas de 

São Maximiliano: “O objetivo da MI (cuja 
sigla vem do latim Militia Immaculatae, 
ou seja, Milícia da Imaculada) é, de fato, 
assegurar que todos se tornam santos. 
Em toda esta atividade, o que salta aos 
olhos, acima de tudo, é o seu impulso 
Mariano. Esta é uma consequência de 
uma compreensão precisa da missão da 
Imaculada” (Escrito de Kolbe 1220).

 
Consagrados para a Missão

A MI tem um plano simples e eficaz: 
a santificação de todos! Este objetivo 
é alcançado por meio da oração, do 
trabalho, oferecendo a própria dedicação 
e apostolado, a fim de promover um 
maior fervor naqueles que creem no 
Cristo, empenhados em fazer um 
percurso denso de fé. A MI procura 

também encorajar aqueles que estão 
longe do amor de Deus a embarcar numa 
jornada espiritual no Senhor. Essa foi a 
resposta dada por Padre Kolbe e seus 
companheiros diante do delicado cenário 
social, político, financeiro e religioso de 
sua época. A MI se tornou um fator de 
solução e motivação diante dos grandes 
desafios que afligiam a Igreja e a 
humanidade naquele tempo.

Foi notável a extraordinária confiança 
na Divina Providência e em Nossa 
Senhora manifestada pelo jovem frade 
Maximiliano e por seus confrades, que, 
com poucos meios à sua disposição, 
não só imaginaram, mas foram de fato 
confiantes que a Imaculada realizaria o 
projeto que, naquele notável dia 16 de 
outubro de 1917, eles foram capazes de 
ver numa fase embrionária, apenas como 
uma semente de mostarda.

 
Missão de evangelizar

Hoje, São Maximiliano Kolbe ensina 
àqueles que desejam se dedicar a essa 
missão que todos os meios lícitos podem 
ser empregados com o objetivo de 
disseminar o Evangelho: a imprensa, o 
rádio e as artes. Para São Maximiliano, não 
há limites para anunciar e testemunhar o 
amor de Cristo e da Imaculada. Isso além 
da pregação tradicional, demonstrando 
que a evangelização pode ser realizada 
por meio dos meios mais sofisticados e 
avançados, adaptados para a finalidade 
da ação missionária.

Em outras palavras, para o mártir 
polonês, a evangelização não deve estar 

estagnada, engessada, mas deve ser 
sempre dinâmica e inovadora, movendo-
se de acordo com a possibilidade 
de assimilação dos seres humanos. 
O trabalho apostólico não pode ser 
limitado pelo espaço nem pelo tempo. 
Ele deve acontecer em toda parte e com 
a máxima participação das pessoas que 
comungam do mesmo ideal e do mesmo 
objetivo evangelizador. O mundo 
inteiro é território de missão. Portanto, 
a melhor formação teológica e cultural 
é necessária para garantir a melhor 
recepção da mensagem do Evangelho. 
O missionário é uma pessoa que pensa 
e trabalha em grande escala, apoiada 
pela graça divina. São Maximiliano 
sonhou “grande” e, portanto, a MI e 
todas as iniciativas apostólicas kolbianas 
nasceram com amplos objetivos e 
uma dimensão universal. A MI, fiel à 
mensagem de seu fundador, continua a 
estar atenta aos “sinais dos tempos” na 
busca permanente de formas e meios 
eficazes e atuais para comunicar a 
sempre nova mensagem do Evangelho, 
por meio do carisma kolbiano, marcado 
por sua espiritualidade mariana.

Frei Raffaele Di Muro, OFM Conv.
Presidente Internacional da MI

MISSA NO SANTUÁRIO DA MI

DOMINGO: às 7h; 8h30; 10h30; 
15h; 17h e 18:30
SEGUNDA-FEIRA: 8h
DE TERÇA A SEXTA-FEIRA: 19h30
SÁBADO: às 19h30

SANTUÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO E SÃO MAXIMILIANO KOLBE
Estrada do Morro Grande, 870. Bairro dos Finco - Riacho Grande
São Bernardo do Campo - SP
  
COMO CHEGAR
O Santuário é atendido por duas linhas de ônibus municipais que passam pelo centro de São 
Bernardo do Campo: 06 Jd. Tupã e 30 Balsa
Para vir de carro, basta entrar no distrito de Riacho Grande pelo acesso no quilômetro 29 da 
Rodovia Anchieta e seguir as placas marrons de informação turística. 
Tem um mapa no site www.miliciadaimaculada.org.br

A MI tem um plano simples e eficaz: a santificação de todos! 


