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Padre Jean, Padre Ademir e Padre Joel 
mais uma vez disseram SIM a Deus ao 
assumir novas funções em nossa Diocese, 
sendo elas respectivamente: moderador 
-coordenador da cúria diocesana, vigário 
geral e vigário episcopal para pastoral. 
Saiba mais lendo a página 4.

 75 anos da Paróquia 
Santa Teresinha 

Com direito a missa presidida pelo bispo 
emérito Dom Nelson Westrupp, scj, a 
Paróquia Santa Teresinha, de Santo André, 
comemorou os 75 anos de evangelização, 
recordando toda a caminhada durante este 
período. 
Veja na página 7.

Padres assumem uma
nova missão em nossa Diocese

O Sínodo dos Bispos sobre a Família, encerrado recentemente, sob a ótica de quem participou, foi uma experiência espiritual para entender como ajudar as 
famílias a tornarem-se melhores e a encontrarem soluções para as suas dificuldades, graças à partilha de opiniões, pontos de vista e diferentes situações 
culturais. Participante do Sínodo, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer explicitou algumas questões. Veja na página três.
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  A voz do Pastor

Com o objetivo de oferecer 
formação sobre a Campanha da 
Fraternidade Ecumênica (CFE 

- 2016), o Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil (Conic) promoveu, por 
meio do Regional Sul 3 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
um Seminário com cerca de oitenta pessoas 
sob o tema principal “Casa Comum: nossa 
responsabilidade” e o lema “Quero ver o 
direito brotar como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca” (Am 5,24).

O seminário também contou com a 
presença e o apoio de membros da Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil e da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil.

Segundo o secretário executivo do 
Regional Sul 3, padre Cesar Leandro 
Padilha, os objetivos da CFE consistem 
em “assegurar o direito ao saneamento 
básico para todas as pessoas”. Para ele, 
cabe a todos se empenharem, à luz da fé, 
por políticas e atitudes responsáveis que 
garantam a integridade e o futuro de nossa 
Casa Comum.

Já o professor de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Carlos André Mendes, 
comentou durante o seminário, que diante 
dos desastres ecológicos o problema 
não está na natureza, mas na relação 
das pessoas. “Cada real investido em 
saneamento básico significa a economia 
de quatro reais na saúde pública. Quando 
as pessoas olham muito para si mesmas as 
relações morrem”, afirmou.

O tema da CFE ajuda a refletir sobre 
toda a questão de saneamento de água, 
esgoto, lixo, drenagem fluvial e a 
materialização do plano municipal de 
saneamento. Segundo o professor, “a água 
é o indicador de saúde da terra, porque 
ela integraliza e soma todos os efeitos 
positivos e negativos, e isso não só entende 
a organização do ordenamento territorial 
como também a maneira como as pessoas 
colocam suas casas nos territórios, como 
o lixo é produzido e coletado, e ainda a 
questão do esgoto ou a falta dele”. Para 
ele, tudo fatalmente atinge as cidades e 
toda a nossa vida.

CNBB
 Conic e a Campanha 

da Fraternidade 
Ecumênica 2016

Frequentemente nos deparamos 
com cristãos que, ao serem 
criticados por algum defeito 

respondem simplesmente: “mas eu não 
sou santo!”. Muitas vezes isto soa como 
que uma desculpa, quase para dizer que 
não tem dever de ser santo, nem aspirar à 
santidade. Será que a desistência de uma 
vida santa seria normal para nós cristãos? 
Não, não é, pois “ a vontade de Deus é a 
vossa santificação” (1Tes 4,3).

Sabemos que somente Deus é santo, 
é o que nos ensina a Palavra de Deus. 
A santidade é atributo de Deus na sua 
perfeição infinita. Ele porém, nos convida 
a participar de sua santidade: “sereis 
santos porque eu sou santo” (Lv 11,44). 
Jesus, Deus encarnado, é a manifestação 
da santidade de Deus em sua plenitude. 
Em Jesus, Deus “nos educa para nosso 
bem, a fim de comunicar sua santidade” 
(Hb 12,10).

Nós iniciamos o mês de novembro 
celebrando a Solenidade de todos os 
santos. Eles nos lembram que a vocação 
do cristão é a santidade, à qual todos 
fomos chamados pelo nosso batismo. Mas 
o que é mesmo esta santidade? O Concílio 
Vaticano II nos indica que a santidade 
consiste na união com Cristo, único 
mediador entre Deus e os homens, e fonte 
de toda graça e santificação. Ser discípulo 
e missionário, seguir Jesus praticando as 

bem-aventuranças evangélicas, eis o que 
é a santidade. De fato, Jesus Cristo ama a 
Igreja e se entrega para santificá-la (cf. Ef. 
5,25), por isso, todos os membros da Igreja 
são santificados e tem como vocação e 
horizonte a santidade.

A santidade é una, consiste em seguir 
Jesus Cristo e unir-se cada vez mais a 
ele, mas deve ser cultivada segundo a 
vocação de cada um, nos diversos gêneros 
de vida e nas diversas profissões. Cada 
um, fazendo desenvolver os dons e graças 
recebidos, deve progredir no caminho da 
santidade, fazendo render seus talentos. 
Somos peregrinos nesta terra, palco de 
nossa santificação, mas não estamos sós. A 
Igreja nos convida a olharmos para nossa 
pátria definitiva, onde estão os santos, 
cristãos plenamente realizados em Deus 
e que nos ajudam em nosso processo de 
conversão e santificação.

Os santos são aqueles que nesta vida, 
viveram unidos a Cristo e por isso 
venceram o medo da morte. Hoje se fala 
pouco da morte e do paraíso e muito 
menos se fala da santidade, como o desafio 
que Deus nos faz, de buscarmos a união 
com Ele. Mas é necessário refletirmos 
sobre estas realidades se quisermos dar 
um sentido profundo a nossa existência 
eclesial.

Celebramos também este mês o dia de 
finados. Isto nos leva a recordar que os 

santos foram os que viveram a vida como 
uma volta para a casa do Pai e, nesta 
caminhada, souberam perdoar a si mesmo 
e aos outros, souberam acolher a presença 
de Deus em suas vidas e a presença dos 
outros. Assim, a santidade é aprender a 
abrir-se ao mistério de Deus presente em 
nossa vida e saber passar pela porta da 
morte, sabendo que Ele nos aguarda para 
nos fazer participantes de sua glória eterna.

Somos sim membros da Igreja, “Povo 
santo e pecador...” (Oração Eucarística 
n. V), mas nossa vocação é crescer até à 
plenitude da santidade. Na morte Deus 
nos purifica definitivamente para sermos 
santos, por isso “é preciosa aos olhos do 
Senhor a morte de seus santos” (Sl 115,15).

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

A voz do Papa
O amor de Deus é sem medida
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Este é o amor de Deus: sem 
medida! Os critérios humanos, 
contudo, medem as situações 

com medidas pequenas. A salvação 
trazida por Jesus, que supera a queda 
de Adão - explicou Papa Francisco - é 
uma demonstração desta doação com 
abundância. E a salvação “é a amizade 
entre nós e Ele” - afirmou.

O Papa explicou: “Como Deus dá, 
no caso da amizade, a nossa salvação? 
Como diz que dará a nós quando fazemos 
uma boa ação: uma medida boa, cheia, 
transbordante... Isto sugere a abundância. 
Deus dá na abundância até o ponto de 
dizer a Paulo: ‘onde avultou o pecado, 
superabundou a graça’. Este é o amor de 
Deus: sem medida”.

Sem medidas, como o pai da parábola 
evangélica, que todos os dias observa o 
horizonte para ver se seu filho decidiu 
voltar. “O coração de Deus – afirmou 

Francisco – não é fechado, é sempre 
aberto. E quando chegamos, como aquele 
filho, ele nos abraça e beija: É um Deus 
que festeja”. “Deus não é mesquinho: Ele 
não conhece a mesquinhez. Ele dá tudo. 
Deus não fica parado: Ele olha e espera 
que nós nos convertamos. Deus é um Deus 
que sai: sai para procurar, busca cada um 
de nós. Todos os dias Ele nos procura, está 
nos procurando. Como já fez e já diz, na 
Parábola da ovelha perdida ou da dracma 
perdida: procura. É sempre assim”.

O Papa recordou que no céu, “se faz mais 
festa” por um só pecador que se converte 
que para cem que permanecem justos. 
No entanto, “não é fácil, com nossos 
critérios humanos”, pequenos e limitados, 
“entender o amor de Deus”. Entende-
se por uma “graça”, como compreendeu 
- recordou Francisco - a freira de 84 
anos, que andava pelos corredores do 
hospital falando, com um sorriso, sobre 

o amor de Deus aos doentes. Ela teve 
“o dom de entender este mistério”, esta 
superabundância do amor de Deus, que 
muitos não conseguem entender.

Francisco reiterou: “É verdade, nós 
sempre temos o costume de medir as 
situações, as coisas, com medidas que 
possuímos, mas são medidas pequenas”. 
“Por isso – concluiu o Papa - nos faria 
bem pedir ao Espírito Santo a graça 
de aproximarmo-nos pelo 
menos um pouco, para 
entendermos este amor 
e termos vontade de ser 
abraçados e beijados com 
a medida sem limites”.

Deus é um Deus que sai: sai para procurar, busca cada um de nós.
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Programas de Evangelização

TELEVISÃO
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

O dia 12 de outubro de 2010 foi 
marcante na vida do, até então, 
Pe. Pedro Carlos Cipollini. Foi 

nesta data que, pelas mãos do arcebispo 
de Campinas, Dom Bruno Gamberini, Pe. 
Pedro se tornou Dom Pedro e alguns dias 
depois assumiria a Diocese de Amparo, 
no interior de São Paulo.

Esta data também se tornou importante 
para os fiéis do Grande ABC, já que Dom 
Pedro assumiu a Diocese de Santo André, 

em julho deste ano. E ela não passou em 
branco. 

Em comemoração aos cinco anos de 
ordenação episcopal, o bispo presidiu a 
Santa Missa na Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, em Santo André, contando 
com a presença de diversos sacerdotes, 
diáconos, seminaristas e fiéis de toda a 
diocese.

Dom Pedro partilhou um pouco de 
sua trajetória reconhecendo a ação de 

Deus em sua vida. “Agradeço à presença 
de muitos que vieram e a Deus por ser 
escolhido para bispo da Igreja, não 
esperava isso, já tinha 58 anos. Imaginei 
que, com esta idade, se tivesse alguma 
coisa, já tinha passado, quando recebi a 
notícia do Núncio Apostólico que o Papa, 
na época, Bento XVI tinha me escolhido 
para ser bispo. Confiei na força de Deus, 
mais que na minha capacidade. Pensei: 
‘se Deus tem mal gosto a culpa não é 
minha e Ele que me ajude’. Ele escolhe os 
que são fracos para confundir os fortes. A 
vida nos mostra isto toda hora”.

O Bispo ainda destacou a confiança 
em Deus ao assumir a Diocese de Santo 
André. “Deus me dá força para executar 
a tarefa. Quando Deus nos pede algo para 
fazer, o primeiro interessado na tarefa é 
Ele porque a obra e a Igreja são d’Ele. 
Se você está trabalhando para Deus, 
então Ele te ajuda. Também é preciso  ter 

NOTÍCIAS DA IGREJA

Confiei na força de Deus, mais que na minha capacidade

Participante da 14ª Assembleia 
Ordinária do Sínodo dos Bispos, o 
Arcebispo de São Paulo, Cardeal 

Odilo Pedro Scherer, considerou ter sido 
“profético para o mundo que a Igreja se 
ocupasse tão intensamente com a família 
nesta época”. Expressou ainda que o 
sínodo veio “para dizer uma palavra 
clara e orientadora sobre essa célula 

básica da sociedade e da Igreja”.
O Sínodo dos Bispos aconteceu entre 

os dias 4 e 25 de outubro, no Vaticano, 
refletindo sobre o tema “A vocação e a 
missão da família na Igreja e na sociedade 
contemporânea”. Segundo Dom Odilo, 
“foram abordados praticamente todos os 
temas referentes ao casamento e à família”.

“Creio que o resultado foi muito 
positivo e algumas questões 
apareceram claras: uma 
renovada valorização da família 
pela Igreja, como realidade 
boa e querida por Deus; o 
casamento entre um homem 
e uma mulher dá início a uma 
família; a família tem uma 
missão importante em relação 
a cada pessoa, à comunidade 
humana e à Igreja”, analisou.
O Cardeal reconheceu que 
“muitas situações novas e 
complexas envolvem hoje a 
família e requerem a atenção 
pastoral renovada da Igreja, 
que precisa estar próxima das 
famílias marcadas pela dor e 
todo tipo de sofrimento”.

A Igreja, completou, “ao 
mesmo tempo que convida 
todos a acolherem a Boa Nova 
de Jesus, precisa olhar com 
paciência e misericórdia os 

casais e as famílias que vivem em situações 
contrastantes com o ensinamento do 
Evangelho”.

Diante disso, sublinhou que se refletiu 
muito “sobre a necessidade da boa 
preparação para o casamento cristão e o 
casamento em geral”.

Para Dom Odilo, “a preparação para 
o casamento deverá ser uma das ações 
principais da pastoral da família, de 
maneira que haja menos casamentos 
nulos ou divórcios no futuro”. 
“Precisamos perseverar, na certeza de 
que Deus não pede coisas impossíveis aos 
homens. É possível casar, perseverar e ser 
feliz no casamento”, declarou.

Durante o Sínodo, um dos assuntos 
mais recorrentes na mídia foi a questão 
do acesso à Comunhão Eucarística aos 
divorciados e recasados. Entretanto, 
o Cardeal esclareceu ao portal da 
Arquidiocese que “o Sínodo não tinha 
a missão de ‘resolver’ essa questão, pois 
a natureza do sínodo é consultiva, e não 
decisória”.

Conforme relatou, este assunto foi 
refletido durante o Sínodo e os padres 
sinodais ofereceram “algumas indicações 
ao Papa” quanto a isso. Porém, sublinhou 
que “permanecem válidas as indicações 
dadas pelo Papa São João Paulo II 
na Exortação Apostólica Familiaris 
Consortio, de 1981”.

“O Sínodo consultivo e, por si mesmo, 
não lhe cabia tomar nenhuma decisão. O 
Papa convocou a assembleia do Sínodo para 
ouvir a Igreja sobre as questões relativas 
ao casamento e a família, através dos seus 
pastores locais. Isso foi feito, o Papa ouviu 
atentamente e recebeu o relatório final, com 
as indicações dos participantes do Sínodo. 
Agora, depois de algum tempo, certamente 
haverá uma palavra ‘de autoridade’ 
do Papa, como aconteceu nos Sínodos 
anteriores”, disse o Cardeal.

Logo na abertura do Sínodo, o Papa 
Francisco, ao saudar os participantes, 
explicou o “espírito de colegialidade” 
deste evento e ressaltou que “o Sínodo 
não é um congresso ou um parlatório, 
não é um parlamento nem um senado 
onde fazemos acordo”, mas sim “uma 
expressão eclesial, isto é, a Igreja que 
caminha unida para ler a realidade com 
os olhos da fé e com o coração de Deus”.

Segundo Dom Odilo, foi exatamente 
isso o que se viu durante esses dias. 
“Não se tratou de um Parlamento, onde 
a maioria decide, ou os partidos tentam 
negociar composições e compromissos, 
para vencer um debate... Procuramos 
todos falar com liberdade e colocar-nos à 
escuta do outro, na tentativa de discernir o 
que o Espírito de Deus ensina”, indicou.

Adaptado de: http://www.acidigital.com

humildade para aceitar a ajuda dos irmãos. 
Ninguém é bispo sozinho. A função do 
bispo é preservar a fé, pregar o Evangelho 
e estar à frente da Igreja. Peço que vocês 
orem muito por mim para que Deus ajude 
nas minhas fraquezas para que eu faça o 
melhor por esta Igreja de Santo André”.

Dom Pedro comemora 5 anos de episcopado

Cardeal da Arquidiocese de São Paulo 
vê Sínodo da família como profético
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A leitura da nomeação e o ritual 
de posse do Padre Ademir 
Santos de Oliveira, como 

novo Vigário Geral da Diocese de Santo 
André, aconteceram durante a Missa 
de Encerramento do Retiro dos Padres, 
no dia 25 de setembro, em Itaici. Este 
serviço durante o bispado de Dom 
Nelson Westrupp, scj, foi desempenhado 
com muito zelo e dedicação pelo Padre 
Roberto Alves Marangon.

Padre Ademir assim definiu suas 
novas funções: “O Vigário Geral é 
aquele que deve estar atento a todos os 
acontecimentos da Diocese. Compete 
ao titular desta missão, auxiliar o Bispo 
no governo da Diocese. Devemos agir 
conforme o pensamento e o coração 

do bispo. Tendo em mente esta 
dimensão, então executamos as tarefas 
e os desafios diários que vão surgindo”. 
Padre Ademir também disse que Dom 
Pedro Carlos Cipollini lhe pediu um 
carinho todo especial para a Pastoral de 
Conjunto. “Não podemos ficar apenas 
na questão burocrática, mas sim dar um 
enfoque mais pastoral. Não ser só um 
executor de tarefas, frisou Dom Pedro 
para mim”.

O Vigário Geral, além de assumir a 
administração da Diocese na ausência do 
Bispo, deve representá-lo em celebrações 
das mais diversas, como posses, crisma 
e outros eventos religiosos, sempre que 
receber tais incumbências por parte do 
titular da Diocese.

Padre Ademir recebe nova missão: 
Servir como Vigário Geral

Em reunião do Clero, que 
aconteceu na manhã de 15 de 
outubro, no Edifício-Sede da 

Mitra Diocesana, o Bispo Diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini anunciou o 
nome do Vigário Episcopal para Pastoral 
da Diocese de Santo André, que passa 
a ser o Padre Joel Nery.  As atribuições 
do Vigário Episcopal para a Pastoral são 
as de organizar, assessorar e articular a 
ação pastoral da Diocese, sempre sob 
a orientação do bispo diocesano. Sua 
missão conta com a colaboração da 
Comissão de Coordenação Diocesana de 
Pastoral, do Centro Diocesano de Pastoral 
e do Conselho Diocesano de Pastoral.

As ta re fas es pe cí fi cas

Po de mos enu me rar doze ta re fas es pe cí-
fi cas que são atri bui ções de quem coor-
dena o Cen tro Pas to ral. Co nheça esta re-
la ção:

1. Pro mo ver a uni dade na pas to ral da 

Di o cese; isso à par tir do Plano Di o ce sano 
de Pas to ral. É seu de ver ori en tar a Pas to-
ral de Con junto na Di o cese, fa vo re cendo 
uma pas to ral or gâ nica que dê um rosto à 
Di o cese na pers pec tiva da uni dade na di-
ver si dade.

2. Mo ti var, or ga ni zar e acom pa nhar de 
modo per ma nente o Plano Di o ce sano de 
Pas toral, seja em seu pro cesso de ela bo-
ra ção, em sua exe cu ção e em sua ava li a-
ção. Vi a bi li zar a con cre ti za ção do mesmo 
Plano na vida das pa ró quias, pas to rais, 
mo vi men tos e as so ci a ções da Di o cese.

3. Aju dar as pa ró quias, pas to rais, mo-
vi men tos e as so ci a ções no cum pri mento 
das di re tri zes e nor mas pas to rais da Di o-
cese, para isso: Acom pa nhar e as ses so rar 
as li de ran ças pas to rais di o ce sa nas (pá ro-
cos, as ses so res e co or de na do res di o ce sa-
nos).

4. Acom pa nhar as ati vi da des pas to rais 
em ní vel re gi o nal e pro mo ver a ar ti cu-
la ção en tre as 8 Re giões Pas to rais como 
meio de re a li zar o acom pa nha mento de 

toda a vida pas to ral da Di o cese.
5. Co or de nar as reu niões da Co mis são 

de Co or de na ção Di o ce sana de Pas to ral e 
do Con se lho Di o ce sano de Pas to ral, sob a 
pre si dên cia e ori en ta ção do Bispo Di o ce-
sano. Mo ti var e acom pa nhar a exe cu ção 
das de ci sões pas to rais ad vin das des tes or-
ga nis mos.

6. Or ga ni zar, di na mi zar, co or de nar e 
acom pa nhar as As sem bleias Pas to rais 
Di o ce sa nas.

7. Pro vi den ciar para que haja na Di o-
cese um pro cesso efi ci ente de For ma ção 
para agen tes de Pas to ral, tal como Curso 
de For ma ção de Lei gos.

8. Re pre sen tar a Di o cese de Santo An-
dré par ti ci pa ndo, jun ta mente com o Bispo 
Di o ce sano, das reu niões e en con tros pas-
to rais do Sub-Regional SP II, das As sem-
bleias dos Bis pos e das Igre jas Par ti cu la-
res do Re gi o nal Sul I da CNBB.

10. Vi si tar e mo ti var, pas to ral mente, o 
clero nas reu niões das re giões pas to rais. 
Nos en con tros com os co or de na do res e 

as ses sores, re fle tir e in sis tir sem pre so bre 
a di men são mis si o ná ria que deve es tar 
pre sente em toda ati vi dade da vida pas to-
ral da Di o cese.

11. Au xi liar o Bispo Di o ce sano na 
pre pa ra ção e re a li za ção das vi si tas pas-
to rais nas pa ró quias e re giões pas to rais 
da Di o cese.

12. As ses so rar e par ti ci par da for ma ção 
pas to ral nas Ca sas de For ma ção (Se mi ná-
rios), em co mu nhão com os Rei to res e o 
Bispo Di o ce sano.

Padre Joel Nery é anunciado como
Vigário Episcopal para Pastoral

Julgando necessário prover o ofício 
de Moderador – Coordenador da 
Cúria Diocesana, a fim de garantir 

uma competente direção dos trabalhos e 
Ofícios da mesma, Dom Pedro Carlos 
Cipollini assinou no dia 25 de setembro 
último, a nomeação do Padre Jean 
Rafael Eugênio Barros para exercer esta 
missão na Diocese de Santo André.

No documento, que tem também a 
assinatura do Chanceler do Bispado, 
Padre Felipe Cosme Damião Sobrinho, 

vem explicado que compete ao 
Moderador – Coordenador da Cúria, 
sob a autoridade do bispo, coordenar o 
que se refere ao despacho das questões 
administrativas e também cuidar que os 
outros funcionários da cúria cumpram 
devidamente o ofício que lhes foi 
confiado (cfr. Cân. 473, parágrafo 2); 
dessa forma, garantirá a organização, 
o funcionamento e o trabalho comum 
da estrutura curial, segundo o que está 
prescrito também pelo direito particular.

Na manhã do dia 22 de 
outubro, aconteceu a 
reunião em que Dom 

Pedro Carlos Cipollini nomeou 
o novo Conselho Econômico da 
Diocese de Santo André, que passa 
a ser composto pelo próprio bispo 
diocesano, que preside o órgão e 
pelos seguintes membros: Pe. Ademir 
Santos de Oliveira, Pe. Alex Sandro 
Camilo, Pe. Claudio Tafarelo, Pe. 
Giuseppe Bortolato,cs, Pe. Nelson 
Rosseli Filho, Diácono Nilton Santana 
Ferreira, Ana Maria Penido Agudo 
Torres, Nivaldo Batista Pereira, Pedro 
Rocco e Roberto Vertamatti.

Diocese tem 
novo Conselho 

Econômico

Cúria Diocesana passa a contar
com Moderador - Coordenador

As atribuições do Vigário Episcopal para a Pastoral são as de organizar, assessorar e articular a ação pastoral da Diocese, sempre sob a orientação do bispo diocesano. 

O Vigário Geral é aquele que deve estar atento a todos os acontecimentos da Diocese.
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Escola diaconal tem novo diretor
Às vezes corremos o risco de trocar Jesus por uma liderança. Jesus é acima de tudo, sempre.

Em reunião com os diáconos 
permanentes da Diocese de 
Santo André, no dia 10 de 

outubro, na Escola Diaconal, o bispo 
Dom Pedro Carlos Cipollini destacou a 
importância do diaconado para a Igreja. 
Eles também acolheram o nome de Pe. 
Paulo Bezerra de Carvalho como novo 
assessor diocesano dos diáconos e 
diretor da Escola Diaconal São Paulo, 
no lugar de Pe. Guillermo Daniel 
Micheletti.

Segundo o bispo, Pe. Paulo vai 
continuar o trabalho realizado por Pe. 
Guillermo. “Os próprios diáconos têm 
um representante, o diácono João Lázaro, 
que organiza encontros e trabalha junto 
com o assessor. Escolhemos o assessor 
para continuar o trabalho feito pelo Pe. 
Guillermo, que, por 12 anos, praticamente 
esteve à frente na escola diaconal no 
processo de formação dos diáconos”.

Dom Pedro também destacou a 
importância do diaconado permanente 
na Igreja. “Faz parte do ministério 
ordenado da Igreja. O sacramento da 
ordem é conferido em três graus. O 
primeiro grau é o sacramento da ordem 
para diáconos. O segundo grau é o 

sacramento da ordem para presbíteros 
e o terceiro grau para o sacramento da 
ordem para o bispo, que tem a plenitude 
do sacramento deste sacramento, porque 
ele foi ordenado diácono, presbítero e 
bispo. E o diácono é o primeiro grau 
e tem a função na Igreja de recordar 

REITOR DA CASA DE
FORMAÇÃO TEOLÓGICA

Padre José Aparecido Cassiano

REITOR DA CASA DE
FORMAÇÃO FILOSÓFICA

Padre Dayvid da Silva

DIRETOR DA CASA PROPEDÊUTICA
Padre Vagner Franzini

COORDENADORES REGIONAIS

Região Santo andRé - CentRo
Pe. Fernando Rocha Sapaterro 

Região Santo andRé - LeSte
Pe. Enzo Campagna, CRS

Região Santo andRé - Utinga
Pe. Tiago José Síbula da Silva

Região São BeRnaRdo - CentRo
Pe. Julio Caprani, MIPK

Região S. BeRnaRdo - anChieta
Pe. Gonise Portugal da Rocha

Região São Caetano do SUL
Pe. Wanderson Cintra Silva

Região diadema
Pe. Julio Rodrigues Neves Júnior

Região maUá

Pe. José Silva

NOMEAÇÃO DE PÁROCO

Região Santo andRé 
CentRo
Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Pe. Guil lermo Daniel Mi cheletti
LeSte
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
Pe. Cícero Soares da Silva Neto
Paróquia Nossa Senhora da Paz
Pe. Paulo Bezerra de Carvalho
Paróquia Nossa Senhora da Salete
Pe. José Aparecido Cassiano
Utinga
Paróquia São Camilo de Léllis
Pe. Flá vio Go mes de Al cân tara
Paróquia Santa Maria Goretti
Pe. Vag ner Fran zini

Região São BeRnaRdo 
CentRo
Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito
Pe. João José de Sousa
anChieta
Santuário Nossa Senhora Aparecida
Pe. Alex San dro Ca milo (Rei tor)

Região São Caetano do SUL 
Paróquia São Bento
Pe. Ale xan dre Costa San tos
Paróquia São Francisco de Assis
Pe. José Her cu lano Vicente

Região maUá 
Cidade de maUá
Paróquia Imaculada Conceição (Matriz)
Pe. Cláu dio Ta fa relo

Cidade de RiBeRião PiReS

Paróquia Sant’Anna
Pe. José Silva
Cidade de Rio gRande da SeRRa

Paróquia São Sebastião 
Pe. Ro gé rio Du arte Ir mão

NOMEAÇÃO DE
ADMINISTRADOR PAROQUIAL

Região Santo andRé 
LeSte

Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Pe. Luiz Carlos Tof fa nelli, FC 
Paróquia Santa Cruz
Pe. Márcio Rodrigues Pontes

Região São BeRnaRdo 
anChieta

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Pe. Aparecido de Góis
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
Pe. Cleid son Pe droso Souza

Região maUá 
Cidade de maUá

Paróquia São José
Pe. Francisco Semplício Pires
Cidade de RiBeiRão PiReS

Paróquia Santa Luzia
Pe. Everton Gonçalves Costa

NOMEAÇÃO DE
VIGÁRIO PAROQUIAL

Região Santo andRé 
LeSte

Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Pe. Mi guel Le mar chand, FC 

USO DE ORDEM

Região diadema 
Paróquia Imaculada Conceição (Matriz)
Pe. Ni valdo Lenzi

NOMEAÇÃO DE 
ASSESSOR DIOCESANO PARA O 

DIACONADO PERMANENTE

Pe. Paulo Bezerra de Carvalho

 

Cristo servo e através do diaconado toda 
a Igreja sabe que o ministério ordenado 
é serviço. Por isso sua função na Igreja 
particular é muito importante”, explicou 
o bispo.

Porém, ele lamentou que alguns não 
realizam este serviço. “Infelizmente os 
diáconos veem sua função apenas na 
parte litúrgica, que é a menor parte deles. 
A maior parte do trabalho dos diáconos 
deve ser o ministério da caridade. 
Mas isso poucos assumem. A maioria 
entende seu ministério como estar no 
altar, celebrando. Este é um grande 
desafio porque se o ministério diaconado 
restaurado for só isso nem vale a pena. 
Mas se for também assumir dentro da 
Igreja o testemunho da caridade com os 
que mais sofrem daí vale a pena. Este é o 
nosso grande desafio”, disse.

Atualmente, a Diocese de Santo André 
conta com 27 diáconos permanentes.
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Com o lema “Sede misericordiosos 
como o Pai”, o Ano da 
Misericórdia vai ter início no 

dia 8 de dezembro próximo, durante a 
solenidade da Imaculada Conceição, e 
se concluirá em novembro de 2016.
O Ano extraordinário foi convocado 
pelo pontífice durante celebração da 
penitência, na Basílica de São Pedro, 
no Vaticano. Naquela ocasião, Papa 
Francisco destacou. “Pensei muitas 
vezes no modo como a Igreja pode 
tornar mais evidente a sua missão de 
ser testemunha da misericórdia. É 

um caminho que começa com uma 
conversão espiritual; e devemos fazer 
este caminho. Por isso decidi proclamar 
um Jubileu Extraordinário que tenha no 
seu centro a misericórdia de Deus. Será 
um Ano Santo da Misericórdia”, disse.
A iniciativa do papa convida ainda os 
fiéis do mundo inteiro a celebrarem 
o Sacramento da Reconciliação. De 
acordo com comunicado da Santa Sé, 
a abertura do jubileu irá acontecer no 
50º aniversário do encerramento do 
Concílio Vaticano II e, “adquire um 
significado particular, impelindo a 

Igreja a continuar a obra começada por 
este concílio”.
O Conselho Pontifício para a Promoção 
da Nova Evangelização, responsável 
pela organização das celebrações deste 
jubileu, recorda em nota oficial que 
o Papa Francisco tinha afirmado, no 
início de 2015, que se vivia “o tempo 
da misericórdia”. O lema episcopal 
do papa Francisco é ‘miserando atque 
eligendo’, que recorda passagem do 
Evangelho de São Mateus: “olhou-o 
com misericórdia e escolheu-o”.

Ano da Misericórdia convocado pelo
Papa Francisco começa em dezembro

10/11 - Terça-feira - 19h - Missa pelo 
Centenário de Dom Jorge Marcos de 
Oliviera. Catedral NS do Carmo.

14/11 - Sábado - 8h - Missa de abertura 
da Assembleia Diocesana de Catequese. 
Externato Santo Antônio, SCS.

14/11 - Sábado - 16h - Missa pelos 50 
anos do Concílio Vaticano II. Catedral 
NS do Carmo.

18/11 - Quarta-feira - 19h - Encontro de 
Dom Pedro com os Médicos Católicos. 
Edifício-Sede da Mitra.

19/11 - Quinta-feira - 9h - Reunião 
Geral do Clero. Espaço São Miguel em 
Santo André.

23/11 - Segunda-feira - 19h30 - Reunião 
do Conselho Diocesano de Pastorais . 
Edifício-Sede da Mitra.

26/11 - Quinta-feira - 19h30 - Palestra 
para Pastoral Diocesana da Educação. 
Edifício-Sede da Mitra.

30/11 - Segunda-feira - 19h - Missa do 
Padroeiro da Diocese de Santo André . 
Catedral NS do Carmo.

01/12 - Terça-feira - 19h30 - Missa 
de Envio do ECC. Paróquia São Judas 
Tadeu de Santo André.

07/12 - Segunda-feira - 9h - Café da 
Solidariedade. Praça do Carmo, Centro 
de Santo André.

12/12 - Sábado - 9h - Ordenação 
Diaconal do seminarista Jailson. Paróquia 
São Sebastião, Rio Grande da Serra.

13/12 - Domingo - Abertura da Porta 
Santa na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, Basílica Menor e Santuários da 
Diocese. (Verificar endereços e horários 
em www.diocesesa.org.br)

São 23 anos evangelizando por 
meio da arte e em 2015 não foi 
diferente. Com belos textos e 

fiéis se transformando em atores cada vez 
melhores, a 23ª edição da Mostra Teatral 
da Diocese de Santo André conquistou 
mais uma vez o público. Foram seis 
grupos que se apresentaram no evento, 
que, pela primeira vez, aconteceu na 
Mitra Diocesana, em Santo André, nos 
dias 31 de outubro e 1º de novembro.

Para o coordenador da Mostra, Tony 
Santos, as apresentações dos grupos 
valeram à pena todo o trabalho de 
produção do evento. “A Mostra foi motivo 
de alegria para todos nós, que pudemos 
acompanhar seis belas apresentações, 
com histórias e atuações que tocaram os 
nossos corações”, explicou Tony.

Ele ainda destacou a interação dos 
grupos. “Evento tradicional no calendário 
diocesano, a Mostra teve este ano o 
retorno de alguns grupos que estavam 
afastados. Vemos como estarmos juntos 
com os irmãos que compartilham da 
mesma vocação que a nossa é algo tão 

rico, precioso e que traz crescimento 
pessoal a todos os envolvidos. A Mostra 
não é uma competição de grupos, é um 
evento no qual os grupos unem forças 
para juntos anunciar Jesus”, pontuou. 
Para Tony, a Mostra também incentiva 
à cultura. “Não só na Igreja, mas em 
nossa sociedade sabemos que a cultura é 
algo desprezado. Cabe a cada um de nós 
valorizar estas expressões de fé e de vida 
como verdadeiros sopros do Espírito 
Santo. Numa cultura de morte com tantas 
expressões de antivalores e vulgaridades, 
o Espírito de Deus nos aponta um 
caminho de falar do evangelho, da 
esperança, da família e do amor”.

Arte para evangelizar invade 
Mitra Diocesana

A mostra não é uma competição, mas um evento que une força para anunciar Jesus

Venha Participar
Você também pode participar desta 

evangelização pela arte. O Núcleo Teatro, 
Dança e Artes tem anualmente a Mostra 
Teatral, a Mostra de Dança, a Formação 
Diocesana, Workshops, Oficinas, entre 
outras atividades. Fale conosco:
email: tony.santosdeoliveira@gmail.com 
WhatsApp: 98866-8676.

A Paróquia Santa Cruz, do 
Bairro Silveira, em Santo 
André, recebeu, na noite de 

14 de outubro, pela primeira vez, a 
visita do novo bispo da Diocese, Dom 
Pedro Carlos Cipollini. E o motivo foi 
todo especial. Estava ali para presidir 
a celebração eucarística em que foi 
empossado o Padre Márcio Rodrigues 
Pontes como o novo administrador 
paroquial. Seu antecessor, o Padre 
Aparecido de Góis, serviu ali por 
vinte e dois anos e agora se prepara 
para assumir como administrador da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do 
Bairro Alves Dias, em São Bernardo 
do Campo.

O ritual de posse contou com vários 
momentos fortes, como a leitura 

da nomeação feita pelo Chanceler 

da Diocese, Padre Felipe Cosme, a 
entrega da carta de nomeação - quando 
o sacerdote fez questão de mostrá-la 
para a assembleia, havendo uma grande 
salva de palmas.

Dom Pedro passou às mãos do padre 
Márcio uma jarra de água, utilizada no 
batismo,  e a estola de cor roxa, símbolo 
penitencial na remissão dos pecados, 
instrumentos para o bom desempenho 
de sua missão.

 O bispo também passou às mãos do 
administrador paroquial a chave do 
Sacrário, lembrando que a Eucaristia 
é o ápice e a fonte da vida cristã, 
sendo responsabilidade do sacerdote, 
zelar com todo o cuidado para que a 
Eucaristia seja o centro de toda a vida 
paroquial. 

Recebeu também o 
livro dos Evangelhos e 
as chaves da paróquia,   
uma vez que o padre 
deve levar a Palvra de 
Deus a toda criatura, 
além do cuidado que 
deverá ter com o templo 
material, símbolo da 
Igreja viva que deverá 
edificar. De joelhos, 
padre Márcio reafirmou 
que aceita assumir esta 
nova missão. 

Após 22 anos, Paróquia Santa 
Cruz tem novo sacerdote

Agenda Diocesana __________________________________
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A Fundação Educacional Inaciana 
“Pe. Sabóia de Medeiros” – FEI, 
por ser uma instituição católica, 

comunitária e vinculada à Companhia de 
Jesus, mantém um Programa de Bolsas de 
Estudos, com o objetivo de formar boas 
lideranças para a sociedade. As bolsas 
poderão ser integrais ou parciais de 50%, 
mediante análise de carência, tais como 

renda e em função da classificação do 
candidato no processo seletivo.

As bolsas de estudos se destinam para 
os cursos de Administração e Ciência da 

Computação. O primeiro a ser 
ministrado no Campus São Paulo, na Rua 
Tamandaré, 688, na Liberdade, próximo 
ao metrô São Joaquim, em São Paulo, e 
o segundo no Campus São Bernardo, na 

Avenida Humberto de Alencar Castelo 
Branco, 3972, em São Bernardo do 
Campo.

As inscrições podem ser feitas até as 
18h do próximo dia 27 de novembro. As 
provas vão acontecer nos dias 05 e 06 de 
dezembro. Acesse www.fei.edu.br e faça 
a sua inscrição, ou ligue para o número 
4353-2900 para mais informações.

Estude na FEI e aproveite do Programa de Bolsa de Estudo

Realizou-se de 27 a 29 de outubro, 
no auditório do edifício-sede da 
Mitra Diocesana, o I Simpósio 

de Teologia sobre a Vida Consagrada 
com o tema “Vida Consagrada na Igreja 
e no mundo: memória, atualidade e 
perspectivas”. Esse evento foi mais um 
frutuoso resultado do trabalho em conjunto 
do Nú cleo Santo An dré (CRB São Paulo) 
e da Fraternidade das No vas Co mu nida des 
(FRATER) da Di o cese de Santo An dré.  A 
re a li za ção desse sim pó sio como es paço 
pro pí cio para a re fle xão e o diá logo so bre 
a Te o lo gia da Vida Con sa grada, a par tir 
dos ob je ti vos pro pos tos pelo Papa Fran-
cisco para este Ano da Vida Consagrada, 
foi uma iniciativa que expressa a busca de 
uma unidade evangélica entre aqueles e 
aquelas que escolheram esse caminho.

No primeiro dia, 27, contamos com a 
presença de Frei Luis Antônio Pinheiro, 
osa, que nos possibilitou um resgate 
histórico da presença e atuação da Vida 
Consagrada na Igreja. Segundo ele, 
embora em meio às contradições da 

história é sempre importante retornar às 
fontes, tendo em Jesus Cristo nosso maior 
modelo de consagração.

Na quarta-feira, 28, foi a vez do Pe. 
Rafael Lopez Villaseñor, sx, nos ajudar a 
refletir sobre o hoje da Vida Consagrada. 
De acordo com o conferencista, a 
sociedade líquida na qual estamos 
imersos coloca inúmeros desafios aos 
consagrados e consagradas, exigindo 
respostas corajosas e criativas. Mesmo 
vivendo em um mundo cibernético é 
preciso apresentar-se como autênticos 
anunciadores da Boa-nova de Jesus.

No último dia, a presença da Ir. Ivone 
Lourdes Fritzen, fcr, coroou as reflexões 
do simpósio ao tratar sobre o futuro 
da Vida Consagrada. Para onde vai a 
Vida Consagrada? Respostas imediatas 
são uma grande tentação. Todavia, o 
caminho não é por aí. É imprescindível 
recordar a dimensão místico-profético-
escatológica da Vida Consagrada. Nesse 
dia também esteve presente o nosso Bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
que concluiu os trabalhos do simpósio 
ressaltando a maravilha do mesmo, o 
qual possibilitou reunir as diferentes 

formas de Vida Consagrada presentes 
na Diocese (religiosos e religiosas, 
consagrados seculares, membros das 
Novas Comunidades, leigas e viúvas 
consagradas). Além disso, Dom Pedro 
encorajou a todos os consagrados e 
consagradas a continuarem esse caminho 
de unidade.

As sementes lançadas durante estes dias 
de encontro e aprofundamento frutificarão 
à medida que a reflexão teológica se 
transformar em vida palpitante nas nossas 
comunidades, paróquias, Diocese. Ainda 
conforme nos apontou o Papa Francisco, 
“Só com atenção às necessidades do 
mundo e na docilidade aos impulsos 
do Espírito é que este Ano da Vida 
Consagrada se tornará um autêntico 
kairós, um tempo de Deus rico de graças 
e de transformação.” (Carta Apostólica às 
Pessoas Consagradas, 21 de novembro 
de 2014). Oxalá, sejamos sensíveis o 
bastante aos sinais dos tempos que nos 
revelam a vontade do Senhor da Messe!

Texto e foto de Leandro Carvalho

Vida Consagrada da Diocese realiza Simpósio Teológico
Dom Pedro encorajou a todos a continuarem esse caminho de unidade

Para finalizar as comemorações 
pelo Dia de Santa Teresinha e ao 
Jubileu de 75 anos da paróquia, 

a comunidade esteve reunida na noite de 
1º de outubro, após fortes celebrações 
durante todo o dia, que contaram, 
inclusive com uma missa presidida pelo 
bispo emérito da Diocese de Santo André, 
Dom Nelson Westrupp, scj.

Os fiéis puderam reviver importantes 
momentos da paróquia, no horizonte de 
2001 a 2015, período este evangelizado 
pelo Padre Jorge Wasilewski. Foram 
lembrados fatos marcantes como: 
Inauguração do Centro Catequético; 
as muitas reformas pelas quais a 
igreja passou; as festas paroquiais, em 
especial as quermesses; o Encontro de 
Jovens Imaculada Conceição (EJIC) e 
a Comunidade de Jovens Sementes do 
Amor; a participação de representantes 
da paróquia na Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), em 2013, ocorrida no 
Rio de Janeiro, já com o Papa Francisco; 
os 50 anos de sacerdócio do Pe. Jorge; e a 
chegada do Pe. Tiago à Santa Teresinha.

Mais para o fim da missa foi feita a já 

tradicional bênção das rosas, com toda a 
igreja erguendo suas flores e formando 
um lindo jardim colorido, que recordou 
a “Chuva de Rosas” que Santa Teresinha 
prometeu enviar à Terra, passando o seu 
céu fazendo o bem para todos. Antes, o 
Pe. Tiago benzeu a placa comemorativa 
pelo Jubileu da Paróquia, que foi fixada 
no final da igreja. A bênção do Santíssimo 
Sacramento, encerrou a celebração. 

Por fim, foi projetada a quinta parte da 
retrospectiva dos 75 anos da paróquia, 
um fechamento que mostra que a história 
está somente começando e que um 
futuro grandioso - e cheio de trabalho - é 
reservado para esta comunidade, cada vez 
mais engajada. Pôde-se acompanhar na 
projeção algumas fotos antigas, momentos 
vividos com o Padre Jorge e também 
um grande número de acontecimentos 
vividos nas comemorações desta semana: 
carreata e tríduo com os sacerdotes, Padre 
Vagner, Padre Mahon e Padre Mateus. 
Além de uma mensagem do Padre Tiago, 
convidando a todos para participar cada 
vez com maior afinco da comunidade de 
Santa Teresinha.

Comunidade celebra Jubileu
da Paróquia Santa Teresinha



8 MILÍCIA DA IMACULADA - Rádio Imaculada Conceição 1490 AMNovembro de 2015  - A BOA NOTÍCIA

É dizer sim à evangelização! 
O colaborador da Milícia 
da Imaculada é o grande 

responsável por esta obra. Consciente 
da missão que recebe no Batismo, 
o mílite contribui mensalmente 
realizando uma doação espontânea. 
É esta ajuda que permite avançarmos 
na conquista dos novos parceiros nos 
meios de comunicação, propagando o 
Evangelho de Jesus Cristo e o amor 

de Nossa Senhora.
Como forma de agradecimento, a 

Milícia da Imaculada envia a revista O 
Mílite ou a revista O Pequeno Mílite 
para seus colaboradores, juntamente 
com uma mensagem especial 
escrita pelo Frei Sebastião Benito 
Quaglio que há 28 anos guia este 
rebanho. Estas são maneiras de nos 
fortalecermos como evangelizadores 
e de estarmos sempre em sintonia.

O que é Ser Mílite?

Campanha Diga Sim à Evangelização

Venha fazer parte desta família. Seja mílite!

O aniversário da MI no Brasil 
é marcado, todos os anos, 
pela maior campanha que 

realizamos sempre no mês de novembro: 
o Diga Sim à Evangelização. A proposta 
é que no Dia do Sim, celebrado no 
dia 14 deste mês, novos mílites sejam 
conquistados para a nossa família 
consagrada. 

Esta campanha é responsável pelos 
maiores avanços da Milícia da Imaculada. 
Isso porque atrai mais corações para o 
ideal de conquistar o mundo a Cristo pela 
Imaculada e permite que anunciemos o 
Evangelho a mais irmãos e irmãs. Para 
nós, acolher um novo colaborador é 
acolher a providência divina!

Por que doar?

Pelos cálculos humanos seria 
impossível manter e expandir uma 
estrutura como a nossa. Emissoras de 
rádio e de TV, uma revista, um site... 
Tudo isso tem um alto custo. No entanto, 
graças à fé do povo de Deus, nossos 
compromissos financeiros são honrados 
mensalmente. Sempre que realiza uma 
doação para a Milícia da Imaculada, o 
colaborador está concretizando sua fé 
em Obras. Não existe maior alegria do 
que esta!

Para levar a nossa obra até outras 
pessoas:

EM SUA CIDADE... 

* Leve as revistas O Mílite ou O Pequeno 
Mílite para a sua paróquia ou apresente a 
nossa obra aos seus amigos e vizinhos.

* Pinte um muro de sua cidade ou o 
de sua casa com a frequência de uma de 

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!nossas rádios e o nosso site. Assim, você 
ajuda a divulgar a MI no país inteiro. Caso 
o muro seja de propriedade de alguém, peça 
autorização.

* Se você trabalhar em um estabelecimento 
comercial como padaria ou farmácia, melhor 
ainda! Conte para seus clientes como é bom 
sintonizar a Rádio Imaculada Conceição e 
incentive-os a fazer parte da nossa família.

PELA INTERNET...

* Compartilhe as nossas publicações no 
Facebook, e conte para os seus amigos como 
é bom ser mílite!

* Divulgue o nosso site. Acesse www.
miliciadaimaculada.org.br e acompanhe as 
novidades!

* Se você está nas diversas redes sociais, 
procure a MI em cada uma delas.

EM SUA CASA...

* Convide a sua família para ler a revista O 
Mílite que chega todos os meses na sua casa.

* Torne a leitura da revista O Mílite um 
momento para partilhar com sua família a 
alegria de ser mílite.

* Reze o Rosário com seus familiares, 
intercedendo pela Milícia da Imaculada e 
pelas intenções de nossos mílites.

* Apadrinhe uma criança e ofereça a revista 
O Pequeno Mílite a ela. Você receberá a carta 
do Frei Sebastião e o boleto para contribuir 
com a Milícia da Imaculada, e a criança 
poderá aprender e se divertir com conteúdo 
de formação cristã e informação.

Agora, se você ainda não é colaborador, 
preencha a ficha que está nesta página do 
jornal e envie para a Milícia da Imaculada! 
Diga sim à evangelização!

Nathalia Silva
Projeto Família Consagrada


