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A missa de Ordenação Diaconal dos 
Seminaristas Adriano Pereira da Silva 
e William Mariotto Torres aconteceu 
na manhã do dia 30, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo. Veja a reportagem 
na página 5.
 

Acompanhe 
as Visitas Pastorais

Dom Pedro continua sua peregrinação 
pelas paróquias da Diocese de Santo André, 
desta vez com as Visitas Pastorais, quando 
até o final do ano serão visitadas as oito 
Regiões Pastorais da Diocese. A primeira 
já acontecerá no mês de fevereiro. Saiba 
mais, lendo a página 4.

Rumo ao Sacerdócio 
de Jesus Cristo

NA QUARESMA, CRISTO NOS 
CONVIDA A MUDAR DE VIDA

Somos chamados nesta quaresma a ter uma vida nova. Aproveitemos este período de deserto interior para conquistarmos a conversão que brota da penitência, do 
jejum e da caridade. Acompanhe o texto sobre a Quaresma na página 3.

A DIOCESE DE SANTO ANDRÉ CONVIDA

Venha participar da Missa de Cinzas e 
Abertura da Campanha da Fraternidade

Quarta-feira, 10 de fevereiro, 20h.

Na Catedral Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro de Santo André
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  A voz do PastorA religiosa Antônia Martins de 
Macedo, conhecida como 
Madre Cecília, nasceu em 

Piracicaba, em 1852. Foi fundadora das 
Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. 
A abertura do processo de canonização 
da freira teve início em setembro de 
1992, com autorização do então bispo 
diocesano, dom Eduardo Koiak.

A análise do processo de beatificação 
e canonização de Madre Cecília está 
no Vaticano, sob a responsabilidade 
da Congregação para a Causa dos 
Santos. Essa fase inclui a elaboração 
da documentação com biografia e 
reconhecimento das virtudes e santidade 
da religiosa.

Irmã Madalena Calgarôto, responsável 
pelo acompanhamento do processo, em 
1998, explicou que “Nestes 23 anos de 
caminhada, muitas pesquisas foram 
realizadas, muito material de propagação 
foi produzido e também muitas graças 
foram alcançadas”. Entre as virtudes 
de Madre Cecília, são destacadas a fé e 
confiança na providência divina. “Creio 
que a virtude que moveu toda sua vida 
foi a entrega à vontade de Deus. Outras 
virtudes se destacam também: a confiança 
no Coração de Maria, a alegria de viver, 
desejando que as Irmãs, ao chegarem aos 
90 anos, sentissem a alegria de viver que 
ela sentia”, comenta irmã Madalena.

A agilidade do processo de canonização 
depende também dos relatos de graças 
alcançadas por intercessão de Madre 
Cecília. O Instituto pede às pessoas que 
alcançaram alguma graça, comunicarem 
o Instituto, para análise e anexo os 
documentos existentes. Para estes 
contatos utilizem o E-mail: mcecilia.
processo@fcmaria.org.br ou (19) 3371-
1328 e 3422-2218.

Madre Cecília faleceu no dia 6 de 
setembro de 1950, aos 98 anos.

CNBB
Processo de 
canonização

de religiosa de 
Piracicaba 
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O Papa Francisco dedicou uma 
de suas homilias na Missa para 
perguntar-se “Como é minha 

fé em Jesus Cristo?”, “Acredito que 
Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus?”, 
“Esta fé muda a minha vida?”, “Faz com 
que no meu coração comece este ano de 
graça, este ano de perdão, este ano de 
aproximação ao Senhor?”.

 Em seguida explicou: “A fé é um 
dom. Ninguém ‘merece’ a fé. Ninguém 
pode comprá-la. É um dom”. E continuou: 
“O louvor. A prova que eu creio que Jesus 
Cristo é Deus na minha vida, que me foi 
enviado para ‘me perdoar’, é o louvor: 
se eu tenho a capacidade de louvar a 
Deus. Louvar o Senhor. É gratuito isso. 
O louvor é gratuito. É um sentimento que 

dá o Espírito Santo e nos leva a dizer: ‘Tu 
és o único Deus’. Que o Senhor nos faça 
crescer nesta fé em Jesus Cristo Deus, 
que nos perdoa, que nos oferece o ano de 
graça, e que esta fé nos leve a louvar”.

Em sua fala, Francisco pediu para 
compreender que “Jesus veio nos salvar 
das doenças”, mas, sobretudo, “salvar-nos 
dos nossos pecados, salvar-nos e levar-
nos ao Pai”. “Foi enviado para isto, para 
dar a vida por nossa salvação. E isto é o 
ponto mais difícil de entender”. Quando 
Jesus se mostra com um poder maior que 
o do homem “para dar esse perdão, para 
dar a vida, para recriar a humanidade, 
seus discípulos também duvidam Dele”.

O Pontífice concluiu a homilia 
manifestando o desejo de que Deus 

faça as pessoas crescerem na fé. “Os 
que procuravam Jesus o faziam porque 
Ele falava com autoridade e, depois de 
terem visto Jesus, saíam maravilhados e 
glorificavam a Deus”.

“Jesus veio nos salvar das doenças”

Fonte: CNBB

A Palavra de Deus nos ensina 
que: “Há um momento para 
tudo e um tempo para todo 

propósito debaixo do Sol” (Ec 3,1). E 
a sabedoria humana sentencia que: “O 
tempo é um velho juiz que, mais cedo ou 
mais tarde, chama todos ao seu tribunal” 
(W. Shakespeare). Na verdade o que 
todos sabemos, é que conhecer o valor 
do tempo é saber viver. No início de mais 
um ano, é bom estar atento à questão do 
tempo, e do uso que dele fazemos em 
nossa vida. Assim, aprendendo com o 
que passou podemos projetar melhor o 
futuro.

Iniciamos o ano em nossa Diocese de 
Santo André com a ordenação diaconal 
de nossos queridos seminaristas, Adriano 
e William e do diácono permanente José 
Carlos. Estas ordenações nos indicam 
o caminho do serviço como tônica de 
nossa pastoral e caminhada de Igreja. 
Amar do ponto de vista evangélico, 
só é possível servindo. Também o 
encerramento do Ano da Vida Religiosa 
com o trinômio: “evangelho, esperança 
e profecia”, nos aponta para o mesmo 
caminho do serviço, trilhado por Jesus.

O início da quaresma nos propõe 
uma reflexão penitencial, com o 
tema da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica deste ano de 2016: “Casa 
Comum, nossa responsabilidade”. 
Possui como objetivo geral assegurar 
o direito ao saneamento básico para 
todas as pessoas, a fim de empenharmo-
nos, à luz da fé, por políticas públicas 
e atitudes responsáveis que garantam 

a integridade e o futuro de nossa casa 
comum”. O empenho pelo direito e a 
justiça para todos nos apontam para 
trabalharmos pela paz verdadeira, fruto 
de um amor “contagioso”.

Também o Ano Santo da Misericórdia 
que estamos celebrando nos aponta 
para sairmos de nós mesmos, irmos 
ao encontro dos outros, em especial 
o encontro com os mais frágeis. Ser 
Igreja Samaritana e misericordiosa, 
que se debruça sobre a miséria dos 
irmãos, exige sermos Igreja “em saída”. 
A missão é de todos, a começar dos 
que receberam através do sacramento 
da Ordem, a missão de ser modelo do 
rebanho. Mais importante é a atitude de 
missionários: vida entregue à causa do 
Evangelho, na disponibilidade que sabe 
voltar ao amor primeiro, e revisitar o 
entusiasmo que motivou a entrega, que 
tem seu ponto de partida no batismo.

Vamos assinalar o Ano Santo da 
Misericórdia com as peregrinações e 
com duas atividades que devem nos 
chamar a atenção. As Visitas Pastorais 
Missionárias serão realizadas este ano, 
nas oito Regiões de nossa Diocese, 
contarão com a participação de todos os 
fiéis, liderados pelo bispo e pelos padres 
de cada Região. Sejamos a “Igreja em 
estado permanente de missão”, como foi 
projetado como primeira urgência em 
nosso 7º Plano Diocesano de Pastoral. 
Também o início do funcionamento da 
Câmara Eclesiástica (ambiente de análise 
para o reconhecimento da existência ou 
inexistência dos matrimônios) vai na 

direção de atender ao pedido do Papa 
Francisco, no sentido de disponibilizar 
a todos a oportunidade de encaminhar 
melhor questões jurídicas que dependem 
de uma sentença canônica.

Enfim, serão inúmeras as atividades 
que nossa querida Igreja de Santo 
André vai desempenhar neste ano que 
estamos iniciando. Participe, colabore 
generosamente. Dê seu tempo a Deus 
para que Ele possa lhe dar a eternidade 
feliz junto dele. Jesus lembra nos que o 
Reino de Deus deve ser anunciado com 
urgência (cf. cap. 10 Mt). Não deixemos 
que o passado nos prenda, nem que 
o futuro nos inquiete, somente assim 
o presente não nos foge e poderemos 
usá-lo bem em favor do que realmente 
importa: amar e servir a Deus vivendo 
sua palavra e anunciando seu Reino.

No início deste ano, em nome de Jesus, 
quero enviar a todos minha benção de 
pai e pastor, e meu abraço fraterno: 
caminhemos juntos!

DAR A DEUS NOSSO TEMPO, 
PARA RECEBER DELE A ETERNIDADE
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Na Quaresma, Cristo nos 
convida a mudar de vida. A 
Igreja nos convida a viver a 

Quaresma como um caminho a Jesus 
Cristo, escutando a Palavra de Deus, 
orando, compartilhando com o próximo 

e praticando boas obras. Portanto, somos 
convidados a viver uma série de atitudes 
cristãs que nos ajudam a parecer mais 
com Jesus Cristo, já que por ação do 
pecado, nos afastamos mais de Deus.

Vivenciado por quarenta dias, ela 
começa na Quarta-Feira de Cinzas e 
termina no Domingo de Ramos. A cor 
litúrgica deste tempo é o roxo, que 
significa luto e penitência. É então, 
um tempo de reflexão, de conversão 
espiritual; tempo e preparação para o 
mistério pascal.

Tendo em mente que a Quaresma é 
o tempo do perdão e da reconciliação 
fraterna, devemos retirar de nossos 
corações o ódio, o rancor, a inveja, os 
zelos que se opõem a nosso amor a Deus 
e aos irmãos. Na Quaresma, aprendemos 
a conhecer e apreciar a Cruz de Jesus. 
Com isto aprendemos também a tomar 
nossa cruz com alegria para alcançar a 
glória da ressurreição.

A explicação dos 40 dias

A duração da Quaresma está baseada 
no símbolo do número quarenta na 
Bíblia onde encontramos os quarenta 
dias do dilúvio, os quarenta anos 
de peregrinação do povo judeu pelo 
deserto, os quarenta dias de Moisés 
e de Elias na montanha, e os quarenta 
dias que Jesus passou no deserto antes 
de começar sua vida pública. No Livro 
Sagrado, o número quatro simboliza o 
universo material e seguido de zeros 
significa o tempo de nossa vida na terra, 
os anos de provações e dificuldades.

A prática da Quaresma data do 
século IV, quando se dá a tendência a 
constituí-la em tempo de penitência e 
de renovação para toda a Igreja, com a 
prática do jejum e da abstinência.

Aproveitemos o período da quaresma 
para realizar a verdadeira conversão que 
Deus espera de nós.

Conhecendo a Cruz de Jesus aprendemos a tomar nossa cruz com alegria para alcançar a glória da ressurreição

NA QUARESMA GANHAMOS NOVA CHANCE
DE MUDARMOS PARA UMA VIDA MELHOR

Para conhecer mais a 
Campanha da Fraternidade 2016

Por meio das informações 
fornecidas pelo Padre Dr. 
Brendan Coleman Mc 

Donald, Redentorista e Assessor da 
CNBB Regional NE 1 e da CNBB, 
passamos em forma de pergunta e 
resposta os dados sobre a Campanha da 
Fraternidade de 2016. Vejam a seguir.

Qual a proposta da CF 2016?

Está à venda nas livrarias católicas 
e evangélicas a Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2016. O Tema 
da Campanha é: “Casa comum, nossa 
responsabilidade” e o lema é: “Quero 
ver o direito brotar como fonte e correr 
a justiça qual riacho que não seca” (Am 
5, 24). O Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs (CONIC) é responsável pela CF 
2016.

Quem faz parte do CONIC?

O CONIC é composto pelas seguintes 
igrejas: A Igreja Católica Apostólica 
Romana; A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil; A Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil; A Igreja 
Presbiteriana Unida do Brasil; e A 
Igreja Sirian Ortodoxo de Antioquia. 
Além dessas Igrejas três organizações 
participaram na Comissão da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 2016: 
O Centro Ecumênico de Serviços à 
Evangelização e Educação Popular 
(CESEEP), Visão Mundial, Aliança de 
Batistas do Brasil.

Qual a missão destes participantes?

As Igrejas que integram o CONIC 
assumem como missão expressar em 
gestos e ações o mandato evangélico da 

unidade, que diz: “Que todos sejam um, 
como tu, Pai, estás em mim e eu em Ti; 
que também eles estejam em nós, a fim de 
que o mundo creia que tu me enviaste”(Jo 
17,21). Seria importante mencionar 
também a contribuição da Misereor dos 
católicos da Alemanha para a CF 2016, 
que desde uma perspectiva de fé, significa 
também assumir a responsabilidade 
comum pelo futuro da Terra.

Qual o objetivo geral da Campanha?

O Objetivo Geral da Campanha é: 
“Assegurar o direito ao saneamento básico 
para todas as pessoas e empenharmo-
nos, à luz da fé, por políticas públicas 
e atitudes responsáveis que garantam 
a integridade e o futuro de nossa Casa 
Comum”. Os oito Objetivos Específicos 
da CF mostram a preocupação com o 
saneamento básico no Brasil.

Objetivos específicos 
da Campanha

1 - Unir Igrejas, diferentes 
expressões religiosas e pessoas 
de boa vontade na promoção 
da justiça e do direito ao 
saneamento básico; 

2 - Estimular o conhecimento 
da realidade local em relação 
aos serviços de saneamento 
básico; 

3 - Incentivar o consumo 
responsável dos dons da 
natureza, principalmente da 
água; 

4 - Apoiar e incentivar os 
municípios para que elaborem 
e executem o seu Plano de 
Saneamento Básico; 

5 - Acompanhar a elaboração 
e a excussão dos Planos 
Municipais de Saneamento 
Básico; 

6 - Desenvolver a consciência 
de que políticas públicas na área 
de saneamento básico apenas 
tornar-se-ão realidade pelo 
trabalho e esforço conjunto; 

7 - Denunciar a privatização 
dos serviços de saneamento 
básico, pois eles devem ser 
política pública como obrigação 
do Estado; 

8 - Desenvolver a compreensão 
da relação entre ecumenismo, 
fidelidade à proposta cristã 
e envolvimento com as 
necessidades humanas básicas.

O Tema da Campanha é: “Casa comum, nossa responsabilidade”
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10/02 - Quarta-Feira - 20h - Missa 
de Cinzas e Abertura da Campanha da 
Fraternidade. Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, na Praça do Carmo, Centro 
de Santo André.

11/02 - Quinta-Feira, 19h - Reunião 
do Conselho de Pastoral, no Edifício-
Sede da Mitra Diocesana. Praça do 
Carmo, 36 – Centro de Santo André.

20/02 - Sábado - 9h - Romaria 
Diocesana Terço dos Homens. 
Santuário Nossa Senhora Aparecida,  
em Aparecida, São Paulo.

24/02 - Quarta-Feira - 19h30 - Encontro 
com os Coordenadores Catequese 
Adolescentes e Jovens. Edifício-Sede 
da Mitra Diocesana. Praça do Carmo, 
36 – Centro de Santo André.

25/02 - Quinta-Feira - 19h – 38° 
Aniversário de Ordenação Sacerdotal de 
Dom Pedro. Missa na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, na Praça do Carmo, 
Centro de Santo André.

27/02 - Sábado – 9h - Ampliada SP2 
na Cúria de Santo Amaro, onde Dom 
Pedro dará a palestra.

27/02 - Sábado – 14h – Encontro com 
Comissão de Liturgia. Edifício-Sede 
da Mitra Diocesana. Praça do Carmo, 
36 – Centro de Santo André.

27/02 - Sábado – 15h - Missa de 
Ordenação Diáconal de José Carlos 
no Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida. Rua Xavier de Toledo, 190. 
Bairro Paulicéia, em São Bernardo do 
Campo.

 
11/03 – Sexta-Feira – 9h - Reunião 
Geral do Clero na Sociedade São 
Miguel

Agenda 

Diocesana

Livro do Papa Francisco tem como
título: O nome de Deus é Misericórdia
“Posso dizer que a centralidade da misericórdia é a mensagem mais importante de Jesus para mim”

NOTÍCIAS E AGENDA DIOCESANA

É muito grande o interesse que 
vem sendo despertado entre 
os paroquianos para poder 

participar neste ano das Visitas Pastorais 
que a Diocese de Santo André vai 
promover nas oito Regiões Pastorais 
que abrangem as sete cidades do Grande 
ABC, sempre com a presença do bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini.

Veja na relação, o período em que cada 
região vai ser contemplada com a visita 
pastoral, e pergunte ao seu padre qual 

a melhor forma para vivenciar este rico 
momento de fé, que mostra que, a exemplo 
do que nos pede o Papa Francisco, somos 
de fato uma Igreja em saída, em profundo 
contato com o seu povo.

Datas e Regiões Pastorais

13 a 21 de fevereiro
São Bernardo do Campo/Centro
23 de abril a 1º de maio
Mauá

21 a 29 de maio
Santo André/Centro
18 a 26 de junho
São Bernardo do Campo/Anchieta
13 a 21 de agosto
Diadema
10 a 18 de setembro 
São Caetano do Sul
1 a 9 de outubro 
Santo André/Utinga
5 a 13 de novembro 
Santo André/Leste

Visitas Pastorais começam dia 13 de fevereiro
Somos de fato uma Igreja em saída, em profundo contato com o seu povo.

Chegou no dia 12 de janeiro 
às livrarias do mundo inteiro 
o livro-entrevista do Papa 

Francisco com o título “O nome de 
Deus é Misericórdia”, resultado de uma 
série de diálogos do Santo Padre com 
o vaticanista italiano Andrea Tornielli. 
Entre os diferentes temas mencionados 
pelo Pontífice no livro, é ressaltada a 
importância do Ano Santo da Misericórdia, 
iniciado no dia 8 de dezembro de 2015.

Diversos meios de comunicação 
centraram na pergunta que Tornielli fez 
a respeito dos homossexuais. A seguir 
a pergunta do vaticanista e a resposta 
completa do Papa:

Tornielli: Posso lhe perguntar sobre 
sua experiência como confessor de 
homossexuais? Na coletiva de imprensa 
no vôo de retorno do Rio de Janeiro à 
Roma, você disse a famosa frase: ‘Quem 
sou eu para julgar?’.

Papa Francisco: 
Naquela ocasião disse isto: Se uma 

pessoa for gay e busca o Senhor e 
está disposto a isso, quem sou eu para 
julgá-la? Estava parafraseando com o 
Catecismo da Igreja Católica, o qual 
afirma que estas pessoas devem ser 
tratadas com delicadeza e não devem ser 
marginalizadas. Alegra-me que falemos 
sobre as pessoas homossexuais, porque 
antes de mais nada existe a pessoa 
individual em sua totalidade e dignidade. 
E as pessoas não devem ser definidas 
somente pelas suas tendências sexuais: 
não esqueçamos que Deus ama todas 
suas criaturas e que estamos destinados a 
receber seu amor infinito. Prefiro que os 
homossexuais busquem a confissão, que 
estejam perto do Senhor e que rezemos 
todos juntos. Podemos pedir-lhes que 
rezem, mostrar-lhes boa vontade, mostrar-
lhes o caminho e acompanhá-los a partir 
da sua condição.

O livro

“O nome de Deus é 
Misericórdia” foi publicado 
em português pela editoria 
Planeta e está dividido em nove 
capítulos e um apêndice que traz a Bula 
“Misericordiae Vultus”, documento por 
meio do qual o Santo Padre convocou 
Ano Santo ou Jubileu da Misericórdia.

Entre os capítulos, estão: “Um 
tempo para a Misericórdia”, “O dom 
da confissão”, “Um pecador como 
Simão Pedro”, “Muita Misericórdia?”, 
“Pecadores sim, corruptos não” e 
“Vivendo o Ano Santo da Misericórdia”.

No texto, o Santo Padre explica 
também de onde veio a sua inspiração 
para convocar este tempo especial para a 
Igreja: “não houve um momento particular 
ou definitivo. As coisas aconteceram por 
si mesmas, sempre do jeito do Senhor e 
logo foram preservadas na oração”.

Dom Pedro também nomeou no dia 
26 de dezembro, o Padre Guilherme de 
Melo Sanches para ser o Cerimoniário 
Episcopal e Mestre de Cerimônias do 
Sólio Episcopal da Diocese de Santo 
André.

No mesmo dia, o bispo da diocese 

assinou a nomeação de uso de ordem do 
Diácono Permanente Celso Luiz 

Sais para a Paróquia São Sebastião em 
Rio Grande da Serra, onde celebrará 
solenemente o santo batismo, assistirá 
matrimônios, pregará a palavra e servirá 
a comunidade.

Papa Francisco disse que 
“Normalmente nunca confio na minha 
primeira reação ante uma ideia ou 
uma proposta que me fazem. Nunca 
confio em mim mesmo, pois a minha 
primeira reação pode ser equivocada. 
Aprendi a esperar, a confiar no 
Senhor, pedindo a sua ajuda, a fim de 
que possa discernir melhor e receber 
orientação”. E continuou “Posso dizer 
que a centralidade da misericórdia, que 
é a mensagem mais importante de Jesus 
para mim, evoluiu lentamente com o 
passar dos anos em meu serviço como 
sacerdote, como consequência de minha 
experiência como confessor e graças às 
muitas histórias positivas e bonitas que 
conheci”.
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O ano começou em festa na 
Diocese de Santo André. Com 
muita alegria, os seminaristas 

Adriano Pereira da Silva e William 
Mariotto Torres foram ordenados, em 
30 de janeiro, diáconos transitórios 
pelas mãos do bispo Dom Pedro Carlos 
Cipollini, que presidiu a Santa Missa na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, em 
Santo André, lotada pelos fiéis. Vários 
sacerdotes concelebraram, enquanto 
diáconos permanentes serviram à mesa 
do altar.

Dom Pedro destacou a importância da 
ordenação dos dois seminaristas. “Meus 
irmãos e irmãs, hoje é dia de festa para 
nossa querida Igreja de Santo André. Dois 
de seus filhos, que receberam no batismo 
a vocação à santidade, que é seguimento 
de Jesus Cristo, sentiram-se chamados a 
uma consagração total”, destacou o bispo.

A consagração total passa pelo período 
do diaconado e, embora se preparem para 
ordenação presbiteral, ambos sabem da 
importância do período no diaconado 
para suas vocações.  “Para nós, que 
nos preparamos para a vida presbiteral, 

alguns acham até que o diaconado não 
tem grande importância. O contrário. Esta 
fase é um ministério que assumimos para 
toda a vida. O serviço faz parte da nossa 
existência cristã. Não podemos deixar de 
sermos servidores. Está na nossa vocação 
batismal”, destacou o agora, diácono 
Adriano.

Diácono William segue a linha de 
pensamento do colega. “O diácono serve, 
a exemplo de Jesus Cristo, que lava os 
pés dos seus discípulos. Exercemos o 
ministério em nome do Senhor Jesus. 
Aquele que não veio para ser servido, 
mas para servir. O ministério do diácono 
serve a liturgia, serve a Palavra, serve, 
sobretudo, na caridade”, explicou.

Segundo diácono William, o diácono 
precisa ir ao encontro de quem mais 
precisa. “Espero, de fato, que eu e meu 
irmão diácono Adriano possamos exercer 
este ministério do serviço a exemplo Jesus 
Cristo, olhando para nossos irmãos que 
têm mais dificuldades, que mais sofrem, 
são para eles que os diáconos tiveram esta 
missão”, disse. “Agradeço ao Senhor, 
Deus da vida, fonte de toda a bênção, pela 

Igreja confiar em mim, este ministério 
dos Diáconos”, completou. 

Diácono Adriano também agradeceu a 
Deus e à Igreja e destacou o carinho dos 
amigos que participaram da celebração. 
“Esta alegria também vem pelas 
pessoas que vieram para rezar conosco. 
É um sinal que as pessoas rezaram, 
caminharam e se alegram conosco. 
Sinto-me muito feliz por nossa Igreja, 
por nossa Diocese, muito feliz por estes 
amigos que tiveram aqui. Sentimentos 
de alegria e gratidão”, frisou.

Dom Pedro ainda destacou o que a 
Diocese espera dos novos diáconos. “A 
Igreja de Santo André espera de vocês, 
um comportamento ético, coerente com 
as promessas proferidas. Contem sempre 
com a oração dos irmãos, do clero ao qual 
passam a pertencer, e também com meu 
afeto e bênção de pai e pastor”, finalizou 
o bispo.

Depois da Santa Missa, os dois novos 
diáconos ficaram mais de uma hora para 
receber os cumprimentos de todos os 
amigos e fiéis da Igreja. 

Diocese de Santo André tem 
dois novos diáconos transitórios
“Não podemos deixar de sermos servidores. Está na nossa vocação batismal”

Lema e Uso de Ordem

Apresentamos os lemas escolhidos pelos novos diáconos e os locais onde cada um passa a servir:

O Lema de Adriano Pereira da Silva: Misericordiosos como o Pai (Lc 6, 36). 
O seu Uso de ordem é para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida 

(Bairro Alves Dias, em São Bernardo do Campo).

O Lema de William Mariotto Torres: Servi ao Senhor com alegria (Sl 99 (100), 2). 
O seu Uso de Ordem é para a Paróquia Imaculada Conceição 

(Matriz de Mauá).

Escrito por Thiago Silva

A Igreja de Santo 

André espera 

de vocês, um 

comportamento 

ético, coerente 

com as promessas 

proferidas.

“

”
Dom Pedro Carlos Cipollini
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Uma missão que parecia 
impossível, com muita 
determinação, foi realizada. 

Dom Pedro Carlos Cipollini ao assumir 
a Diocese de Santo André deparou 
com uma realidade que é vivenciada só 
em nossa região. Com uma população 
próxima das três milhões de pessoas, 
o Grande ABC, composto por sete 
cidades, abriga noventa e nove paróquias 
e mais de duzentos e cinquenta capelas 
e comunidades, sem contar o grande 
número de ordens religiosas, masculinas 
e femininas.

À princípio, se inteirou pelo guia 
informativo produzido pela Diocese de 
Santo André, na qual estavam cada uma 
destas unidades de fé, e depois trilhou 
uma rotina que contemplasse a visita a 
cada uma das igrejas católicas do Grande 
ABC. A cada semana podia escrever um 
ok na frente de diversas destas paróquias, 
informando assim que ali estivera em 
visita.

Dom Pedro procurou para conversar 
com todos os sacerdotes, funcionários 
paroquiais e agentes pastorais que 
servem nestas comunidades. Desta 

forma, associou o fato de 
visitar a igreja de pedra e a 
possibilidade de dialogar 
com os fieis católicos 
que servem nas noventa e 
nove paróquias.

Esta missão foi realizada, 
antes que completasse 
seus primeiros seis meses 
como bispo da Diocese 
de Santo André. E com 
visível alegria anunciava, 
durante as celebrações, 
o número de paróquias que havia 
conseguido visitar.

Ao colocar em prática a missão de sair 
da sede episcopal e ir até as paróquias, 
conversar com os moradores locais, Dom 
Pedro poe em prática, também, o que nos 
pede o Papa Francisco, que incentiva a 
existência de uma Igreja em Saída, em 
contato com o povo.

Anderson Lima, Presidente do 
Conselho Diocesano da RCC de 
Santo André informa sobre os 

Rebanhões de Carnaval que este ano tem 
como tema, a frase bíblica: “Vê a alegria 
que te vem de Deus”, (cf. Br 4,36b). Todos 
os eventos têm entrada gratuita. Vejam a 
programação:

 
Região Santo André/Centro
Dias: 07, 08 e 09 de fevereiro
Com início às 8h.
Na Comunidade Jesus e Maria - Rua 
Manaus, n° 1000 - Vila Alzira - Santo 
André
 
Região Santo André/Leste
Dias 07, 08 e 09 de fevereiro
Com início às 8h e término às 17h.
No Ginásio Celso Daniel - Av. Dom Pedro 
II - Bairro Campestre - Santo André
 
Região Santo André/Utinga
Dias 07, 08 e 09 de fevereiro
Com início às 8h e término às 18h.

 
Rebanhões da RCC vão movimentar a Diocese

Na Paróquia Santa Maria Goretti - Av. 
Nova Iorque, 20 - Utinga - Santo André
 
Região SBC/Centro
Dias 06, 07 e 08 09 de fevereiro
Com início às 13h e término às 19h.
No Rincão da Capela Imaculada Conceição 
- Rua Copacabana, 720 - Jd Hollywood
 
Região SBC/Anchieta
Dia 06 (das 14h às 22h)
Dias 07 e 08 (das 8h às 22h)
Dia 09 (das 8h às 17h)
Haverá espaço para as crianças
Na Escola Mathias Roxo Nobre na Estrada 
Galvão Bueno, 4.983 - Batistini (Entre o 
Supermercado Santo Antônio e a Igreja 
Santo Antônio).
 
Região São Caetano do Sul
Dias 06 e 07 (das 8h as 17h30)
Dia 08/02 (das 8h as 12h30)
No Teatro Santos Dumont - Av. Goiás 
1.111, B. Santo Antônio - São Caetano do 
Sul

Região Diadema
Dias 06 e 07/02 (das 9h às 17h)
Haverá espaço para as crianças
No Sindicato dos Metalúrgicos do ABC - 
Av. Encarnação, 290 - Piraporinha - Atrás 
do Terminal
 
Cidade de Mauá
Dia 06 (início às 14h)
Dias 07, 08 e 09/02 (início às 8h)
No Ginásio Poliesportivo de Mauá - Atrás 
da Prefeitura de Mauá
Entrada 1 kg de alimento perecível
 
Cidade de Ribeirão Pires
Dia 6 (a partir das 18h)
Dias 07, 08 e 09/2 (a partir das 8h)
No Complexo Cultural Ayrton Senna – 
Centro de Ribeirão Pires
 
Cidade de Rio Grande da Serra 
Dia 06 (início às 18h)
Dias 07, 08 e 09/02 (início às 8h)
Na Matriz São Sebastião - Largo da Matriz, 
40 – Centro de Rio Grande da Serra

Ainda têm vagas para os 
que desejam cursar o 
primeiro semestre na 

Escola Diocesana de Liturgia, 
cuja turma de 2016 terá início no 
dia 6 de fevereiro. As inscrições 
podem ser feitas pelo email: 
comissaodeliturgia@uol.com.br ou 
no Centro Diocesano de Pastoral 
com Irmã Wilma, no 4438.2484.

Escola Diocesana 
de Liturgia

A Diocese de Santo André está 
distribuindo o Passaporte da 
Misericórdia aos peregrinos 

que adentrarem as cinco Portas Santas 
da diocese durante o Ano Santo. Ao 
fazerem a peregrinação devem pegar 
um carimbo na secretaria paroquial e ao 
término das cinco visitas vão receber o 

diploma por ter concluído este gesto de 
fé.

As cinco Portas Santas estão na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo 
(Praça do Carmo, em Santo André); 
Basílica Menor Paróquia Nossa Senhora 
da Boa Viagem (Praça da Matriz, em São 
Bernardo); Santuário Nossa Senhora 

Aparecida (Bairro Pauliceia, em São 
Bernardo); Santuário São Maximiliano 
Maria Kolbe (Estrada do Morro Grande, 
870 no Bairro dos Finco, Riacho Grande, 
SBC); e Santuário Senhor do Bonfim 
(Rua do Oratório, 1.458, no Parque das 
Nações, em Santo André).

Adquira logo o seu!

Passaporte da Misericórdia 
já está disponível para os fiéis

Antes de completar seis meses, 
Dom Pedro visita as 99 paróquias
Dom Pedro procurou para conversar com todos os sacerdotes, funcionários paroquiais e agentes pastorais que servem nestas comunidades.

Visitas Pastorais
Agora em 2016, Dom Pedro continua 

sua peregrinação pelas paróquias da 
Diocese de Santo André, desta vez com as 
Visitas Pastorais, quando até o final, do ano 
serão visitadas as oito Regiões Pastorais da 
Diocese. A primeira já acontecerá no mês 
de fevereiro e será amplamente divulgada 
pela mídia católica.
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A Congregação das Irmãs 
Beneditinas da Divina 
Providência foi fundada 

em 1849 por duas jovens irmãs 
consanguíneas, Maria e Giustina 
Schiapparoli, numa pequena cidade ao 
norte da Itália: Voghera, onde as meninas 
vulneráveis à prostituição, eram jogadas 
à própria sorte, e marginalizadas, viviam 
de esmolas. Diante desta situação, elas 
se esquecem dos próprios problemas 
familiares e começaram a dedicar-
se, com carinho de mães e mestras, a 
estas meninas, estendendo o seu amor e 
dedicação também aos idosos e doentes.

Em 1936, há 80 anos, a semente, 
lançada em Voghera, e foi uma grande 
árvore que cobre, com sua volumosa 
sombra, algumas outras cidades 
italianas.  Assim, a Superiora geral 
Madre Elena Arbasino sente que é 
chegado o momento de lançar estas 
mesmas sementes em terras brasileiras 
e o faz através das sete primeiras 
Missionárias que aceitam o desafio de 
deixar sua Pátria e suas seguranças para 
partir rumo ao desconhecido, a fim de 
continuar, no Brasil, a mesma missão 
de Maria e Giustina Schiapparoli, 

acolhendo, com carinho de mãe e mestra, 
numa total confiança no Pai Providente, 
àquelas e àqueles que o Senhor colocar 
em seus caminhos.

Na Diocese de Santo André, estão 
presentes em três comunidades. Casa 
Provincial, que é Sede da Província 
na Vila Santa Teresa (Vila Assunção), 
Instituto Sagrada Família no Bairro 
Paraíso, e o Centro Infantil Ciranda 

na Estrada Cata Preta, todas em Santo 
André. A missão é guiada pela Divina 
Providência, que sempre surpreende a 
todos com suas maravilhas. Uma missa 
em fevereiro marcará os 80 da chegada 
ao Brasil.

Carisma: Confiante abandono na 
Divina Providência num amoroso 
acolhimento e dedicação para com a 
juventude e a infância, especialmente 

pobre, abandonada ou colocada em 
condições perigosas segundo as 
exigências dos tempos e dos lugares.

Lema: Ora et Labora (Oração e 
Trabalho) - São Bento nosso pai e 
protetor.

Onde estamos presentes: No Brasil 
(São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, 
Tocantins, Piauí, Amazonas,Pará, 
Paraná, Mato Grosso, Goiás e Santa 
Catarina), no exterior: Itália, Guiné 
Bissau, Kenya, Malawi, Tanzânia, 
México, Moçambique, Paraguai, 
Bolívia, Argentina, Albânia, Índia, 
Romênia.

Nossa Missão: A instrução, a 
educação, a assistência e a promoção 
da pessoa, são os componentes 
essenciais do apostolado específico da 
Congregação.

Contato:
Rua Florianópolis, 270, Vila Santa Teresa.  
Cep: 09030-620 - Santo André/SP
Tel.: (11) 4903-9000 /Cel.: (11) 98835-5032
alegraivos.sav@gmail.com
Facebook: Alegraivos-SAV
www.beneditinasdp.org.br

Irmãs Beneditinas são presença da Providência Divina no mundo

Dom Pedro Cipollini assinou o Decreto de Emeritude, ou seja, agiu conforme o Código de Direito Canônico, que 
determina que a exemplo do pároco, também os diáconos que completarem 75 anos de idade apresentem ao bispo à 
carta de renúncia de ofícios. Esta prática também é solicitada aos bispos quando completam a mesma idade dos 75 anos.

Diáconos Permanentes
Decreto de Emeritude

NOTÍCIAS DA DIOCESE E AÇÃO SOCIAL DA IGREJA Fevereiro de 2016 - A BOA NOTÍCIA

80 anos lançando a semente do acolher, assistir e educar em terras brasileiras
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CATEDRAL NOSSA SENHORA DO CARMO   5.685,70

PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR  1.400,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES 750,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA    800,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PARAÍSO 1.688,00

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 3.407,00

PARÓQUIA STA. LUZIA E S CARLOS BORROMEU   837,40

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 1.000,00

PARÓQUIA SANTO ANDRÉ 

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 1.000,00

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 2.156,35

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 1.325,00

PARÓQUIA MÃE DE DEUS E DOS ÓRFÃOS      800,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS    2.478,30

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ 1.510,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 3.350,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SALETE  300,00

PARÓQUIA SANTA CRUZ 1.555,00

PARÓQUIA SANTA JOANA DARC 2.730,00

PARÓQUIA NOSSA SRA. DE GUADALUPE 

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELLA 1.070,00

PARÓQUIA SÃO JORGE 2.086,45

REGIÃO CENTRO - SA 

REGIÃO LESTE - SA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

PARÓQUIA NOSSA SRA DE FÁTIMA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES 

PARÓQUIA SANTA GEMMA GALGANI

PARÓQUIA SANTA MARIA GORETTI

PARÓQUIA SANTA TERESINHA

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA  

PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 

PARÓQUIA JESUS DE NAZARÉ 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM

PARÓQUIA NOSSA SR DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

PARÓQUIA SANTA LUZIA E SANTO EXPEDITO

PARÓQUIA SANTA TERESINHA

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELLA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO APÓSTOLO

PARÓQUIA SANTA EDWIGES 

PARÓQUIA SANTÍSSIMA VIRGEM 

REGIÃO UTINGA-SA

REGIÃO CENTRO-SBC 

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO    3.000,00

PARÓQUIA CRISTO REI   1.350,00

PARÓQUIA MENINO JESUS     2.120,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 390,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 1.330,00

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 300,00

PARÓQUIA MARIA MÃE DOS POBRES 1.562,04

PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO 

PARÓQUIA SANTO ARNALDO JANSSEN

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS 4.103,60

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO 5.650,00

PARÓQUIA SAO LUIZ GONZAGA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

1.557,45

600,00

PARÓQUIA SAO JOSÉ 1.650,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 1.400,00

PARÓQUIA SÃO FELIPE APÓSTOLO 5.693,70

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 3.059,60

PARÓQUIA SÃO JOSÉ 1.063,50

PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO 2.634,00

PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO 

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO 600,00

PARÓQUIA DE SANT’ANA 1.200,00

PARÓQUIA SANTA LUZIA 1.000,00

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 175,75

PARÓQUIA SÃO SEBASTIAO 1.177,25

REGIÃO DIADEMA 

REGIÃO MAUÁ - RP - RGS

1.422,00R$            

4.088,00R$         

413,00R$            

2.119,35R$            

626,00R$            

504,00R$            

 

   720,00R$            

 

872,00R$            
 

1.220,00R$             
R$         

 
   709,00R$         

 2.250,00R$            

 3.000,00R$         

 

2.764,90R$         

 

8.495,00R$         

 

1.790,00R$            

 

 

1.522,00R$         

 

1.000,00R$            

 

3.175,00R$            

300,00R$            

720,00R$            

5.300,00R$         

1.599,50R$         

PAROQUIA SANTA MARIA 1.700,00R$         

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 477,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 4.082,90R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO 525,13R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 1.700,00R$            

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA 843,50R$            

 

PARÓQUIA SANTA LUZIA 100,00R$            

 

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 

PARÓQUIA MENINO JESUS

850,95

650,00

R$            

R$            
 
 

 SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA 
 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA     1.070,00R$         

 
PARÓQUIA SÃO BENEDITO 400,30R$            

 
 PARÓQUIA SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE 300,00R$            

 PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA 2.350,00R$         

R$         

R$          

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 945,00R$            

 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PROSPERIDADE 104,00R$            

 

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA    1.350,00R$         

 

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 811,50R$            

PARÓQUIA SÃO BENTO 2.130,05R$         

PARÓQUIA SÃO CAETANO 610,00R$            

PARÓQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS     750,00R$         

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 500,00R$            

REGIÃO SÃO CAETANO  DO SUL

REGIÃO ANCHIETA - SBC

1.916,55

516,00

1.070,00

1.300,00

2.825,10

4.520,00

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO   1.000,00

430,10

PARÓQUIA SÃO JOSÉ 

PARÓQUIA NOSSA SR DO PERPÉTUO SOCORRO
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Coleta “Campanha da Evangelização”

Habitualmente a Coleta para a Evangelização acontece no Terceiro Domingo do Advento e tem por finalidade ajudar no trabalho evangelizador da Igreja no Brasil. 
Agradecemos a todas as Paróquias pela colaboração com este projeto. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 30 de Janeiro de 2016.
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Há duas décadas o Instituto Missionárias da Imaculada-Padre Kolbe abriu sua primeira comunidade no Brasil. 
20 anos, uma missão

Conforme o trabalho da 
Milícia da Imaculada 
ganhou destaque no Brasil, 

Frei Sebastião Benito Quaglio, seu 
fundador na Diocese Santo André, 
foi procurar ajuda das Missionárias 
da Imaculada-Padre Kolbe para 
animação da obra. Em 1994, um 
grupo de missionárias visitou o Brasil 

e assegurou assistência até que fosse 
aberta uma comunidade. Tudo era tão 
promissor que, no ano seguinte, foram, 
para formação na Itália, duas jovens 
engajadas do movimento mariano. 
Marisa Vieira e Lourdes Crespan 
queriam se consagrar a Deus na 
espiritualidade mariana e missionária 
de São Maximiliano Kolbe.

Ele surgiu em 11 de fevereiro 
de 1997, na Diocese de Santo 
André, para apoiar a obra de 

evangelização por meio da dedicação 
de rapazes consagrados a Deus. No 
ano anterior à fundação, um grupo de 
Missionárias da Imaculada-Padre Kolbe 
havia se instalado no Brasil e colaborou 
com o surgimento do ramo masculino 
do instituto kolbiano que surgiu na Itália 
na década de 1950.

Foi Frei Sebastião Benito Quaglio 
quem tomou a iniciativa da nova 
fundação, pois percebia a importância 
de pessoas consagradas para o futuro 
da Milícia da Imaculada. Padre Toninho 
Maria, um dos primeiros a ingressar no 
Instituto declara: “Posso dizer que é 
realmente uma história de amor, iniciada 
no coração de Frei Sebastião, como 
fruto da sua missão, de seu ministério 
sacerdotal que, neste ano, completa 50 
anos em 17 de abril. Além de concretizar 
a Milícia da Imaculada trabalhando 
com os meios de comunicação, e de ter 

animado outras obras maravilhosas na 
Paróquia Santíssima Virgem, há 19 anos, 
o Frei Sebastião procurou o fundador 
das Missionárias da Imaculada-Padre 
Kolbe, Padre Faccenda, em Bolonha, lá 
na Itália, pedindo que ele abrisse também 
o ramo masculino desse instituto de 
leigos consagrados, que tem o mesmo 
carisma da Milícia da Imaculada”. 

Hoje o Instituto conta com mais 
de 10 sacerdotes provenientes de 
diversas partes do Brasil e também 
dos Estados Unidos e da Argentina. 
Eles animam paróquias e grupos da 
Milícia da Imaculada em São Paulo, 
no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no 
Maranhão e na Itália. Em nossa diocese, 
os padres missionários colaboram com 
Frei Sebastião na Paróquia Santíssima 
Virgem, em São Bernardo do Campo, e 
atuam também nas paróquias São Pedro 
e São Paulo (Vila São Pedro), Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro (D.E.R) 
e São Maximiliano Kolbe (Riacho 
Grande, após a bolsa).

Um dos frutos da Milícia da Imaculada no Brasil foi a criação dos Missionários 
da Imaculada-Padre Kolbe. 

Instituto Missionários      
da Imaculada-Padre Kolbe

Em 1996, foram enviadas para a 
nova comunidade de São Bernardo 
do Campo - SP as jovens missionárias 
Alejandra Moreno, Giovanna Venturi 
e Marina Melis. Outras se juntaram 
mais tarde, novas vocações brasileiras 
surgiram e essa história prossegue e 
promete ir longe. Em 2006, foi criada 
uma nova comunidade das missionárias 
em Campo Grande - MS, para apoiar 
a TV Imaculada Conceição e a Rádio 
Imaculada Conceição 580 AM.

Atualmente são 14 missionárias 
colaborando com as diversas sedes 
da Milícia da Imaculada e no Centro 
Social Maximiliano Kolbe, em São 
Bernardo do Campo - SP. A diretora 
geral Giovanna Venturi destaca 
que “estes 20 anos no Brasil são 
uma riqueza para todo o Instituto” 
e acrescenta que “o desafio é estar 
sempre abertos para o que Deus nos 
pede. Por isso, devemos atualizar o 
carisma constantemente”.

Dom Nelson Westrupp com os padres missionários que ele ordenou durante seu pastoreio na Diocese de Santo André

 Missionárias, missionários e voluntários com o Frei Sebastião celebrando os 60 anos de fundação do instituto feminino
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