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A décima Região Pastoral da 
Diocese de Santo André nasce 
desmembrada da Região Mauá. 
Sua instalação aconteceu durante 
a missa celebrada na noite de 21 
de julho, na Paróquia São José 
em Ribeirão Pires. Saiba mais 
lendo a página 7.

A Diocese de Santo André está 
em festa pela ordenação de seus 
dois mais novos presbíteros. Na 
manhã de 16 de julho, receberam a 
Ordem Presbiteral o Padre William 
Mariotto e o Padre Adriano Pereira 
da Silva. Veja como foi, lendo a 
página 4.

A Igreja dedica o mês de agosto para refletir sobre a Vocação. Sobre as várias vocações que contribuem para o Reino de Deus. Caminho que leva ao altar, 
caminho que leva para a família, caminho que têm como objetivo central uma vivência cristã. Falamos deste tema na página 3.

Chegam dois sacerdotes 
para a messe da Diocese

Vocação:Caminho para 
um cristão comprometido

Diocese cria sua décima 
Região Pastoral
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O Papa Francisco disse 
que o mundo vive uma 
“guerra”, mas não é uma 
guerra de religiões, e sim 

pelo poder. A afirmação foi durante 
conversa com jornalistas no voo que o 
levou para a Cracóvia, Polônia, onde 
participou da Jornada Mundial da 
Juventude.

Francisco recordou o sacerdote 
francês assassinado no dia 26 de julho, 
durante a celebração da Missa, ataque 
reivindicado pelo autoproclamado 
Estado Islâmico. “Alguém poderá 
pensar que estou falando de uma guerra 
de religiões. Não: todas as religiões 
querem a paz. A guerra querem-na os 
outros, entendido?”, disse.

Comentando o assassinato do padre 
Jacques Hamel na igreja de Saint-

Etienne-du-Rouvray, próximo de 
Rouen, norte de França, que acabou 
também na morte dos dois terroristas, 
o Pontífice agradeceu as condolências 
recebidas neste momento, em particular 
as do presidente de França, François 
Hollande.

Em relação a estes conflitos, o 
Papa entende que a guerra não é tão 
“orgânica”, mas é “organizada”. “É 
guerra. Este santo sacerdote (Jacques 
Hamel) foi morto precisamente no 
momento em que oferecia a oração pela 
paz, é um dos muitos cristãos, tantos 
inocentes, tantas crianças”, advertiu, 
numa denúncia das perseguições 
religiosas no mundo. “Repete-se muito 
a palavra segurança, mas a verdadeira 
é guerra. O mundo está em guerra, 
guerra aos bocados”, alertou Francisco, 

reforçando a ideia de que se assiste a 
um terceiro conflito global, depois das 
Guerras Mundiais do século XX.

Francisco deu como exemplo a 
situação na Nigéria, refutando a ideia 
de que é preciso desvalorizar situações 
como esta no continente africano. 
“Não podemos ter medo de dizer esta 
verdade: o mundo está em 
guerra porque perdeu a 
paz”, insistiu.

A guerra no mundo é por dinheiro, não por religião
 A Voz do Papa

Em agosto, por causa da 
celebração do padroeiro dos 
padres, dia 4, dia de São João 

Vianey, Cura D´Ars, é comum falar das 
vocações sacerdotais. Sim, rezemos por 
nossos queridos padres! Peçamos que 
Deus envie operários para a messe, a 
exemplo do que faz o ano todo o grupo 
das Mães, Pais, Madrinhas e Padrinhos 
“Orantes pelos Sacerdotes”. Mas não 
podemos esquecer a dimensão vocacional 
do ser cristão.

Todo cristão é chamado, vocacionado, 
para participar da missão do Filho de 
Deus. Jesus quer nos unir a Ele, na missão 
de promover o Reinado de Deus no 
mundo. O Reino de Deus é “justiça, paz 
e alegria no Espírito Santo” (Rm 14,17). 
Assim, cada um recebe um chamado 
ou vocação para uma missão. Os jovens 
que participaram da Jornada Mundial da 
Juventude na Polônia, certamente puderam 
sentir mais forte o apelo vocacional para 
agir em favor do Reino de Deus. É preciso 
impregnar as realidades terrestres com a 
misericórdia divina. A Misericórdia que 
foi o tema desta JMJ.

Muitos cristãos desejam que Deus 
lhes fale diretamente o que fazer, isto é 
presunção. Outros desejam “discernir 
a vocação” durante a vida toda, isto é 
“fuga”. Outros lutam para que o chamado 
de Deus coincida com seus gostos e 
desejos pessoais, e isto é falta de fé na 
vontade de Deus. Cabe a nós entendermos 
que esta vontade pode ser diferente da 
nossa, como foi o caso do profeta Jonas.

O Papa Francisco lembra-nos 
da vocação de trabalhar pelo bem 
comum. Esta vocação pode muito 
bem se manifestar na política. Nós, 
cristãos católicos, a partir de nossa 
fé, nos comprometemos com um país 
próspero, democrático, sem corrupção, 
socialmente igualitário, economicamente 
justo, ecologicamente sustentável, sem 
violência, discriminação, mentiras e com 
oportunidades iguais para todos. Somente 
com a participação cidadã de todos, a 
coragem de quem se sente chamado 
a ser um bom político, será possível 
a realização desse sonho. Precisamos 
de políticos corajosos, que valorizem 
a pessoa, promovam o bem comum e 
os valores do Evangelho. Deus faz o 
chamado, mas quem escuta?

A Igreja Católica não tem partidos nem 
candidatos próprios, nela se respeita a 
consciência de cada um para escolher. 
A democracia começa por aí. Mas 
lembramos que os cristãos leigos e leigas, 
não podem abdicar da participação 
na política, devem trabalhar pelo bem 
comum, na perspectiva do Reino de Deus 
que é vida plena para todos (Jo 10, 10). 
A política é o campo para a atuação dos 
leigos e leigas.

O Papa Francisco disse; “Para os 
cristãos, é uma obrigação envolver-se 
na política. Nós, cristãos, não podemos 
fazer como Pilatos: lavar as mãos. Não 
podemos! Devemos nos envolver na 
política, pois a política é uma forma 
mais alta de caridade, porque busca o 

bem comum. E os leigos cristãos devem 
trabalhar na política. Você, então me dirá: 
Mas não é fácil, pois a política está muito 
suja. E, então, eu pergunto: A política está 
suja por quê? Não será porque os cristãos 
se envolveram na política sem o espírito 
do Evangelho? Faço-lhe outra pergunta: 
É fácil dizer que a culpa é de outro, mas 
eu o que estou fazendo?” (Audiência no 
Vaticano em 7.6.2013).

Há uma vocação cristã para a atuação 
na política. O cristão na política deve 
agir a partir da fé em Deus que o leva 
a trabalhar pelo bem comum, não pelos 
interesses pessoais ou de grupos. Que 
Deus abençoe os candidatos cristãos, 
católicos que assumem esta vocação. Que 
os livre da tentação de adorar o dinheiro e 
o poder. Que capacite os escolhidos, para 
darem testemunho da justiça do Reino 
neste empenho tão exigente em favor do 
Reinado de Deus, também na política.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

“Não podemos ter medo de dizer esta verdade: o mundo está em guerra porque perdeu a paz”

Ser cristão é ser vocacionado A voz do Pastor  

A doença celíaca é uma condição 
auto-imune, desencadeada pelo 
consumo do glúten presente em 

cereais como o trigo e seus derivados. 
Pode se manifestar em qualquer fase 
da vida, afetando todo o corpo e, se não 
tratada, pode trazer consequências graves 
para a saúde dos celíacos. Segundo as 
estatísticas, a cada 400 pessoas, uma é 
celíaca. Isto coloca um desafio particular 
para a comunhão eucarística segura 
dessas pessoas.
De acordo com as orientações da 
Congregação para a Doutrina da Fé, 
os Ordinários podem conceder aos 
presbíteros e aos leigos afetados pela 
doença celíaca a permissão de usar pão 
com pouca quantidade de glúten - com 
quantidade suficiente para a obtenção 
da panificação, não podendo ser 
acrescentada nenhuma matéria estranha. 
Estabelece ainda que, quando o fluxo 
celíaco é tal que impeça a comunhão sob 
a espécie do pão, mesmo parcialmente 
desprovido de glúten, o fiel leigo pode 
comungar somente sob a espécie do 
vinho.
Em vista dos cuidados necessários, 
recomenda-se as pessoas celíacas que:
1) Apresentem-se ao pároco, para que ele 
possa tomar as providências;
2) Tenham acesso às partículas especiais 
válidas para a comunhão;
3) O armazenamento, preparação e 
distribuição no momento da comunhão, 
sigam as regras de segurança para estes 
casos;
4) As tecas destinadas ao serviço da 
comunhão sejam reservadas para esse fim 
e conservadas em separado das demais;
5) Haja cálices especiais para os que 
podem comungar somente na espécie do 
vinho;
6) Os cálices e os sanguínios usados para 
sua purificação sejam conservados em 
separado;
7) Aos menores de dezoito anos e às 
pessoas que tenham restrição ao consumo 
do álcool, se disponibilize a comunhão 
com o uso do mosto (suco de uva fresco 
ou conservado com a fermentação 
suspensa);
8) Seja dada preferência às pessoas 
celíacas para comungarem por primeiro, 
e que elas mesmas peguem a partícula da 
teca reservada. Seria ainda mais seguro 
se cada pessoa com essa condição de 
saúde tivesse sua própria teca ou pequeno 
cálice, conservado em sua casa e levado 
ao altar no momento da apresentação das 
oferendas.

   CNBB
Nota orienta Comunhão 
Eucarística aos que não 
podem consumir glúten

Todo cristão é chamado, vocacionado, para participar da missão do Filho de Deus
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VOCAÇÃO: DOM DA IGREJA

Laical:

“Eles estavam 
sempre juntos. 
Via a alegria 

deles, a amizade”. E foi isso que 
atraiu Ingrid Pfeifer Negreiros, 
do Bairro Demarchi, de São 
Bernardo do Campo, para o 
grupo de jovens, da Paróquia 
Santa Maria. Desde pequena, 
sempre foi à missa com os pais 
e os dois irmãos mais velhos; 
Ingrid era a caçula: “O jeito que 
Deus me ‘amarrou’ dentro da Igreja foi através da música. Tocando, Deus foi tocando 
o meu coração”. O seu servir se dá por meio do ministério da música na paróquia, 
pois tocou nos grupos de oração e nas missas. Hoje, Ingrid, 32 anos, participa da 
Comunidade Shalom, em Santo André, juntamente com o marido: “Vocação é a 
minha alegria. Dentro da comunidade, eu me encontro com o próprio amor, que é 
Deus. E ele me dá força para amar: amar a Ele e aos irmãos”. Atualmente, Ingrid é 
formadora comunitária e pessoal no movimento.

A vocação nasce, cresce e é sustentada pela Igreja, como nos lembra Papa Francisco na 53º mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E no Brasil, 
desde 1981, é celebrado no mês de agosto as vocações sacerdotal, familiar, religiosa e laical. Confira os testemunhos a seguir:

Familiar:

O segundo domingo é dedicado ao dia dos pais. Ricardo Henrique Silva 
Santos, 33 anos, nascido em São Bernardo, mas que desde os seis 
meses foi morar em Diadema com os pais, é coordenador da Pastoral 

da Comunicação da Paróquia 
Imaculada Conceição. Ao saber 
que seria pai, Ricardo levou 
um susto: “Fiquei espantando, 
apreensivo”. Na confirmação, 
depois do exame de sangue, 
chegou até a perder a aliança, 
de tão apreensivo que estava: 
“Vou ser pai”. Mas afirma que 
emocionante mesmo foi sentir o 
batimento do coração: “Tem um 
bebê aí dentro”. E ressalta que a 

vida mudou por completo quando entrou na casa e colocou a criança no berço: “Tem 
um ser humano que Deus mandou para eu cuidar, agora é responsabilidade nossa”. 
Atualmente, Ricardo é pai de duas crianças e diz com alegria: “Ser pai é um dos 
grandes acontecimentos da vida do homem! É inexplicável!”.

Religiosa:

Ao descer a rua de bicicleta, na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, 
a jovem Franciana Dária de Oliveira, quase atropelou uma das Irmãs de 
São Francisco de Sales: “Olhei para ela e fiquei encantada”. No diálogo, 

já marcaram o primeiro encontro e foi assim que a vocação foi ganhando forma. Mas 
o primeiro sentimento vocacional da Franciana vem de Várzea Alegre, Ceará, ao 

observar o testemunho de seu 
padrinho, que era sacerdote: 
“Quando crescer também vou 
querer ser assim, uma pessoa 
que serve a Deus, que trabalha 
com o povo, com as crianças”. 
Ela tinha sete anos. Aos 
12, chega a São Paulo; aos 
18, recebe o sacramento da 
eucaristia e da crisma; e aos 21 
entra para o convento: “Depois 
de receber a eucaristia pela 
primeira vez, foi o começo de 

um grande amor por Jesus”. Atualmente, Irmã Franciana irá completar 37 anos de 
idade e seis anos de profissão perpétua: “Vocação é viver a felicidade”.

Sacerdotal:

José Soares Rodrigues, conhecido entres os fiéis como Padre Zezé, percebeu 
o chamado de Deus na vida consagrada ainda muito jovem, vivenciando da 
sua fé em grupos de jovens e tocando violão nas missas. Ele conta que um 

amigo o convidara a participar dos encontros vocacionais da paróquia São Pedro 
Apóstolo em Mauá: “o Padre José Bredin (pároco) me perguntou: por que você 
não tenta? Então iniciei num 
grupo vocacional”. Padre 
Zezé nos contou também 
que foi através do Evangelho 
de São João, das vocações 
na Bíblia, da natureza, do 
silêncio, da vida de oração, 
de trabalho, de perseverança 
e de testemunho de seus pais 
que ele encontrou inspirações 
para seguir na vida sacerdotal. 
Atualmente, Padre Zezé é 
pároco da centésima paróquia da Diocese de Santo André, a São José Operário: 
“não há palavras para expressar a alegria que sinto em fazer parte dessa história tão 
bela de evangelização de um povo tão animado e acolhedor”.

O bispo Diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini assinou as seguintes 
nomeações e notificações: 

Padre Vanderlei Ribeiro - Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, da 
Vila Curuçá, em Santo André.

Padre Vanderlei Nunes - Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, do 
Bairro Paraíso, em Santo André.

Padre Joel Nery - Pároco da Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, no Centro de 
Santo André.

Padre Luis Carlos Francisco - Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
do Bairro Barcelona, em São Caetano 
do Sul.

Padre Luis Carlos Francisco - 
Administrador da Paróquia Nossa 
Senhora Prosperidade, do Bairro 
Prosperidade, em São Caetano do Sul.

Padre Jurandir Ribeiro  - Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, 
na Vila das Vitórias, em Mauá.

Padre Antonio Fernandes Nascimento - 
Pároco da Paróquia São Benedito, no Bairro 
dos Casas, em São Bernardo do Campo.

Padre José Ailton Teixeira - Pároco da 
Paróquia Santa Rita de Cássia, da Vila 
Santa Rita, em Diadema.

Padre Wanderson Cintra Silva  - Vigário 
Judicial Adjunto na Jurisdição do Tribunal 
Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo.

Escrito por Lourdes Crespan e Maria Tereza  Santos Souza

Padre Renato da Silva Fernandez - 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora do 
Bom Parto, na Vila Clarice, em Santo 
André.

Padre José Cirilo Viana de Oliveira - 
Pároco da Paróquia Santa Edwiges, na 
Vila Vivaldi, em São Bernardo do Campo.

Padre Felipe Cosme Damião - 
Administrador Paroquial da Paróquia 
Cristo Operário, da Vila Linda, em 
Santo André, motivado pela morte 
repentina de Padre Carlos Alberto, no 
domingo dia 31 de julho.

Padre William Mariotto Torres - 
Administrador Paroquial da Paróquia 
São Vicente de Paulo, no Parque São 
Vicente, em Mauá.

Padre Adriano Pereira da Silva - 
Administrador Paroquial da Paróquia 
São Pedro Apóstolo, do Bairro Taboão, 
em São Bernardo do Campo.

Padre Renato Aparecido da Cruz 
Souto - Pároco da Paróquia Santíssima 
Virgem, no Jardim do Mar, em São 
Bernardo do Campo.

Frei Itacir Gasparin, ofm conv, - 
Administrador da Paróquia Santa 
Gemma Galgani, no Jardim Ana Maria, 
em Santo André.

Frei Luiz Favaron, ofm conv, - Uso 
de Ordem para servir na Casa da 
Acolhida e Cidade dos Meninos, após 
ter entregue sua renúncia de ofício por 
ter completado 75 anos de idade.

Frei Sebastião Benito Quaglio - 
Entregou sua renúncia ao ofício de 
pároco da Paróquia Santíssima Virgem, 
em São Bernardo do Campo, onde serviu 
por 41 anos. Continuará, todavia como 
Reitor do Santuário Imaculada São 
Maximiliano Kolbe, no Riacho Grande 
e como Presidente da Milícia Imaculada 
do Brasil e diretor da rádio e TV.

NOVAS NOMEAÇÕES 
E NOTIFICAÇÕES

JULHO E AGOSTO DE 2016
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Novos presbíteros se alegram em cumprir
a promessa de ser bons pastores

Preservar a memória 
também é evangelizar

Aconteceu na manhã de 16 
de julho, na Basílica Menor 
Nossa Senhora da Boa 

Viagem, no Centro de São Bernardo 
do Campo, a Celebração Eucarística de 
ordenação presbiteral dos sacerdotes, 
William Mariotto Torres e Adriano 
Pereira da Silva, que se tornaram 
assim, os novos padres a serviço do 
povo de Deus na Diocese de Santo 
André. Em sua homilia, Dom Pedro 
Carlos Cipollini foi muito claro, ao 
dizer que presbíteros pertencem à 
Diocese, servindo onde for necessário. 
E pediu: “Cumpram a promessa de ser 
bons pastores”. Mais que isso, estendeu 
a mensagem para que “sejamos todos 
bons pastores”.

A exemplo de Jesus Cristo, “o 
sacerdote da nova Aliança, o Bom 
Pastor, assim sejam vocês!”. O bispo 

lembrou a necessidade de evangelizar 
prioritariamente os pobres, como sugere 
a primeira leitura do dia: “O espírito do 
Senhor está sobre mim porque o Senhor 
me ungiu; enviou-me para dar a boa-
nova aos humildes, curar as feridas da 
alma, pregar a redenção para os cativos 
e a liberdade para os que estão presos… 
Para consolar todos os que choram… 
Dar o óleo da alegria, em vez de aflição”.

Dom Pedro teceu também bonitos 
comentários baseados nos lemas 
escolhidos pelos sacerdotes ordenados. 
Padre Adriano adotou a passagem bíblica 

de João 13,1 “Tendo amado os seus, 
amou-os até o fim”. E Padre William 
definiu-se por Mateus 16,16b “Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivo”.

A celebração foi marcada por ricos 
momentos de emoção, como quando 
os novos padres elevaram os braços e 
mostraram as mãos consagradas para 
a assembleia, e quando deitados de 
bruços ouviram a ladainha cantada. O 
coração de todos também se emocionou 
quando as mãos do bispo abençoavam 
as cabeças dos diáconos transitórios, e 
quando as mãos de ambos eram tocadas 

com o óleo santo. Lágrimas brotavam 
no rosto dos fiéis, quando receberam o 
carinho dos familiares, e quando cada 
um deles recebia as vestes sacerdotais: 
Padre William sendo vestido pelo Padre 
Carlito e Padre Adriano pelo Padre Santi, 
presbíteros responsáveis pelo momento 
inicial da escolha vocacional.

Ao final da celebração, Dom Pedro 
anunciou que Padre Adriano servirá na 
Paróquia São Pedro Apóstolo, do Taboão 
em São Bernardo do Campo, e Padre 
William na Paróquia São Vicente de 
Paulo, em Mauá.

A primeira missa de Padre Adriano foi 
celebrada na Paróquia Jesus de Nazaré, 
na Vila São José, em São Bernardo do 
Campo, no próprio sábado, à noite. E 
Padre William, na manhã de domingo, 
na Paróquia São José no Baeta Neves, 
também em São Bernardo.

Você já ouviu falar da 
COBECISA? É a Comissão 
para os Bens Culturais da 

Igreja da Diocese de Santo André, 
o órgão responsável por valorizar 
e preservar o patrimônio religioso, 
histórico e cultural da Igreja nas sete 
cidades da Região do Grande ABC, 
bem como orientar as comunidades 
nos processos de construção, reforma e 

restauração de locais e objetos sagrados.
Nossa Diocese tem 62 anos, durante 

os quais escreveu uma bonita história 
de amor ao Reino de Deus. E queremos 
que você também faça parte disso!

Se você gosta de história e deseja 
colaborar conosco, voluntariamente, 
na catalogação, cadastro, organização, 
fichamento de obras artísticas, 
bibliográficas, fotográficas e iconográficas, 
assim como ajudar a realizar exposições 
comemorativas de fatos importantes para 
a vida de nossa Igreja particular; ou se 
possui alguma experiência profissional 
na área de Arquitetura ou Engenharia 
Civil, sinta-se convidado a tornar visível 
através de nossos Bens Culturais, nossa 
caminhada para todos os diocesanos do 
Grande ABC.

Nossas reuniões acontecem 
mensalmente na segunda 
terça-feira de cada mês, às 
20h, no Edifício-Sede da Mitra 
Diocesana (Praça do Carmo, 
36 – Centro, Santo André).

Para mais informações, 
utilize-se do Centro de 
Memória: Padre Paulo Afonso 
(4109.3666), Diácono William 
(4555.2134), Seminaristas 
Hamilton e Vinicius 
(4474.1950). Departamento 
de Construção, Projetos, Reformas e 
Restauros: Padre Luis Carlos Franscisco 
(4555.4205).www.facebook.com/
cobecisa.diocesedesantoandre ou http://
www.diocesesa.org.br/com-de-bens-
culturais.

Recordemos sempre do 
Sacrosanctum Concilium, 122: “Entre 
as mais nobres atividades do espírito 
humano estão, de pleno direito, as 
belas artes, e muito especialmente a 
arte religiosa e o seu mais alto cimo, 
que é a arte sacra”.

NOTÍCIAS DA DIOCESE
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O psicólogo e teólogo Cesar 
Fialho proferiu a palestra para 
perto de três mil Coroinhas 

e Cerimoniários da Diocese de Santo 
André, na manhã deste domingo, 31/07, 

no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, 
na Vila Noemia, em Mauá. O tema de 
sua fala foi “Ser Igreja fora da Igreja”. O 
encontro, que é promovido anualmente, 
foi aberto as 9h com a celebração 
eucarística, presidida pelo Bispo 
Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini 
e contou ainda com os sacerdotes, 
Padre Manoel, Padre Tafarello, Padre 
Guilherme e Padre Cleidson Pedroso 
Souza, que responde pela ação dos 
Coroinhas e Cerimoniários na Diocese.
Quem será padre?

Dom Pedro ao final da celebração 
lançou um desafio aos jovens presentes. 
Pediu que nas reuniões em suas paróquias 
perguntem: Quem será padre deste 
grupo? Ele contou que “Nossa Diocese 
tem dois milhões e 700 mil pessoas, 
temos 100 paróquias, mas na Casa 
Propedêutica, que é a porta de entrada 
para o seminário só participam oito 
vocacionados. É muito pouco. É preciso 

Bispo lança como desafio o convite para que surjam vocações sacerdotais

Encontro diocesano reúne mais de 
3000 coroinhas e cerimoniários

“Sem mim nada podeis fazer” o lema
que Dom Nelson leva consigo há 25 anos

A missa é a melhor ação de graças que podemos oferecer em agradecimento ao Senhor

Uma exposição no hall de 
entrada do Edifício-Sede da 
Mitra Diocesana, na Praça 

do Carmo, 36, marca a trajetória de 
Dom Nelson Westrupp, scj, na Diocese 
de Santo André. A história é contada 
por meio de centenas de fotos e pelos 
objetos pessoais, fruto de um belo 
trabalho de pesquisa. O trabalho faz 
parte das festividades pelos 25 anos 
da ordenação episcopal deste querido 
pastor que por 12 anos esteve a frente 
da Diocese de Santo André.

Outro rico momento que recordou a 
data jubilar aconteceu na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, quando na noite de 
30 de julho foi celebrada a Missa em 
Ação de Graças, com a presença 45 
padres, 15 bispos, diversos diáconos, 
seminaristas, religiosos, coordenadores 
de pastoral, e claro o povo de Deus, 
que guarda o querido Dom Nelson 
no coração. Entre as autoridades, o 

prefeito de Santo André, Carlos Grana, 
o prefeito de São Bernardo do Campo, 

Luiz Marinho e o 
representante da 
prefeitura de São 
Caetano do Sul, Airton 
Lauriano.

Antes da celebração, 
a assembleia pode 
acompanhar diversos 
depoimentos repletos 
de emoção. Seu irmão 
Nestor disse “O que 
mais me marcou foi vê-

lo saindo de nossa casa, ainda criança, 
e indo para o seminário. Obrigado por 
existir em nossa vida”. Sua cunhada 
Neiva: “Sempre que o visitávamos em 
São José dos Campos e depois em Santo 
André, percebíamos que podíamos ficar 
tranquilos, por que ele sempre estava 
rodeado de pessoas que o queriam bem”. 
Dom Dimas que o acompanhou como 
sacerdote em São José dos Campos: 
“Carrego até hoje a cruz que ganhei de 
ti, meu bom amigo”. Dom Carmo, de 
quem é amigo desde a década de 1950: 
“Nascemos para amar, nascemos para 
trabalhar. Servimos para a glória de 
Deus”. O casal diocesano, Osmarina e 
Toninho: “O que somos é presente de 
Deus, mas o que nos tornamos é o nosso 
presente a Deus. E que belo presente 
para Deus, representa sua vida, Dom 
Nelson”. Os demais depoimentos você 
pode ler no site da diocese.

Já Dom Nelson assim se expressou 
“Queridos irmãos e irmãs, saúdo a 
todos aqui presentes, aos queridos 
bispos, o cardeal que por 22 anos aqui 
pastoreou, aos sacerdotes amigos, aqui 
em grande número, ao pessoal da TV + 
que transmite ao vivo esta celebração, a 
todos que ao longo dos últimos meses 
prepararam esta missa, à Dom Pedro que 
instituiu uma comissão para esta missão, 
à equipe litúrgica, à Banda Estrela da 
Manhã, que animou também a minha 
missa de posse aqui na diocese. Digo que 

Foto: Elaine Venciguerra

deixar o coração ouvir o que Deus está 
pedindo de cada um de nós”.

A importância do desapego
A entrega feita pelos coroinhas e 

cerimoniários para a bem execução da 
santa missa também foi recordada por 
Dom Pedro, que disse: “É justamente 
isto que Jesus nos pede, que acreditemos 
em sua promessa e nos entreguemos 
totalmente para a sua obra. É preciso ter 
o coração desapegado para bem cumprir 
a missão e vocês dão um belo exemplo”.

Em seguida complementou. “Nós, 
bispos e padres também precisamos ter 
este espírito voltado para as coisas de 
Deus. Nossa segurança está em Deus, na 

mensagem que Jesus nos passou. Nossa 
segurança não está no dinheiro no banco, 
ou em qualquer outra coisa, mas sim na 
Verdade que Jesus nos entregou. Até 
o Papa, que vivia já pensando em sua 
aposentadoria na Argentina, foi chamado 
por Deus para uma missão ainda mais 
árdua. Eu estava há cinco anos na Diocese 
de Amparo, do tamanho de Mauá, quando 
recebo o chamado para servir na Diocese 
de Santo André, uma região totalmente 
desconhecida para mim. Mas aqui estou. 
Igualmente, também os padres são 
chamados por Deus para novas missões, 
e é preciso aceitar a nova messe com a 
confiança em Jesus, com a confiança de 
que Ele estará conosco neste novo local”.

a missa é a melhor ação de graças que 
podemos oferecer em agradecimento ao 
Senhor por esta data. Sou pequeno para 
agradecer todas as graças que tenho 
recebido na minha vida. Gratidão. 
Gratidão por tudo”.

NOTÍCIAS DA DIOCESE
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O Conselho Diocesano de 
Pastoral Ampliado se reuniu 
no Auditório da Cúria, em 

Santo André, para abordar, entre alguns 
assuntos, a apresentação da metodologia 
da Assembleia Diocesana de 2017, quando 
será elaborado o novo Plano de Pastoral. O 
encontro contou com a presença do bispo 
Dom Pedro Carlos Cipollini, do vigário 
episcopal para pastoral e coordenador 
diocesano de pastoral, Pe. Joel Nery, dos 
coordenadores de Região e dos assessores 
e coordenadores de pastorais.

Padre Joel explicou a metodologia 
dos encontros que vão anteceder à 
Assembleia, programada para novembro 
de 2017. Até lá, serão organizadas 

No dia de São Bento, 11 de 
julho, a paróquia que leva 
seu nome em São Caetano 

do Sul, realizou celebração por seus 50 
anos de existência. A missa foi presidida 
pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, 
que pediu uma comunidade unida e 
missionária em Cristo. Esta paróquia 
tem como pároco, o Padre Alexandre 
Costa Santos.

No início de sua homilia, Dom Pedro 
lembrou a importante história de São 
Bento, nascido por volta do ano 480 e tido 
como o pai do monaquismo ocidental. 
Foram os monastérios erguidos por 
ele que ajudaram a preservar livros e a 
cultura cristã, após os ataques contra a 
Igreja.

Para a Paróquia São Bento, de 
São Caetano do Sul, o bispo pediu 
unidade e olhar aos necessitados. 
“Nesta igreja que celebra seu Jubileu, 
Jesus tem seu lugar de destaque. 

Conselho começa preparar Assembleia de 2017

Paróquia São Bento celebra seu Jubileu de Ouro

Agenda 

Diocesana

reuniões em âmbito paroquial e, depois, 
regional. “O Conselho Diocesano 
de Pastoral Ampliado foi um grande 
passo para a Assembleia. Tivemos 
uma boa participação dos leigos e dos 
coordenadores neste encontro. Foi um 

ponto positivo”, destacou o sacerdote.
O encontro também serviu para 

apresentar a síntese dos grupos da reunião 
de 23 de novembro de 2015 sobre o 7º 
Plano de Pastoral, com elogios, críticas 
e sugestões. “Trouxeram os resultados 

Trouxeram os resultados do nosso atual Plano para entendermos como podemos melhorar

No início de sua homilia, Dom Pedro lembrou a importante história de São Bento, nascido por volta do ano
480 e tido como o pai do monaquismo ocidental.

Faço voto que essa comunidade possa 
realmente estar reunida no amor de 
Cristo, o amor que tem a força de 
criar comunhão, e que possa crescer 
na unidade e no olhar aos pobres, 
pois estes estão em nossa frente para 
indicar o encontro com Jesus. Que esta 
seja uma paróquia unida, mas também 
missionária”, afirmou Dom Pedro.

Padre Alexandre, pároco da São Bento, 
falou sobre a celebração do Jubileu como 
um momento de render memória e graças 
a Deus, projetando o futuro. “O primeiro 
sentimento é de gratidão a Deus pelos 

50 anos da paróquia, porque foi Ele 
que tudo fez. Enaltecemos a memória, 
lembrando os padres que tanto fizeram 
para que a comunidade vivenciasse a 
fé católica. Temos a alegria de aqui o 
Padre Manolo ter sido pároco, estando 
hoje servindo a Igreja como bispo. Mas 
também devemos pensar daqui adiante. 
Fortalecer o espírito de verdadeira 
comunhão e participação. Como disse 
o Papa Francisco, precisamos ser uma 
Igreja em Saída, ou seja, estarmos de 
portas abertas e sairmos ao encontro 
das pessoas”, disse.

Dia 07/08 - Domingo - 10h30 - Feira vocacional no Santuário N. S. Aparecida - B. Paulicéia - São Bernardo do Campo
Dia 13/08 - Sábado - 9h - Missa de Abertura da Visita Pastoral Missionária - Diadema
Dia 21/08 - Domingo - 10h - Missa de Encerramento da Visita Pastoral Missionária - Diadema
Dia 21/08 - Domingo - 17h - Jubileu de Ouro Paróquia N. S. das Vitórias - Mauá
Dia 22/08 - Segunda - 15h - Comemoração dos 58 anos de Dedicação da Catedral Nsa. Sra. do Carmo - Santo André
Dia 25/08 - Quinta - 9h - Reunião Geral do Clero - Espaço São Miguel - Vila Bastos - Santo André
Dia 28/08 - Domingo - 16h - Concentração Diocesana - Apostolado da Oração. Na Paróquia Santo Antônio, Vila Alpina, em Santo André.

O falecimento de padre Carlos 
Alberto Peña Martin Falcão 
Serpa, ocorrida na noite de 31 

de julho, foi comunicada em nota pela 
Diocese de Santo André, explicando 
que foi decorrente de infarto fulminante, 
nas dependências do Hospital Unimed 
(antigo Neomater), em São Bernardo 
do Campo. Pe Carlos há muitos anos 
exercia seu ministério sacerdotal como 
pároco da Paróquia Cristo Operário. 
Região Santo André Leste, desde 1º de 
fevereiro de 2001.

O velório ocorreu na própria 
Paróquia Cristo Operário, com missa 
de corpo presente, presidida pelo 
Bispo Diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, seguida de enterro no 
Cemitério Jardim Santo André.Filho 
de Francisco Fernandes Serpa e Sandra 
Peña Martin Serpa, nasceu em Angola, 
na África, no dia 10 de junho de 1954. 
Iniciou seus estudos no Colégio Luiz 
de Camões em Lisboa e depois fez 
Filosofia no ISTA em Belo Horizonte 
em Minas Gerais. O curso de Teologia 

concluiu na Pontifícia Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora de Assunção 
em São Paulo. Falava além da língua 
portuguesa os idiomas inglês, francês 
e espanhol. Chegou ao Brasil em 12 de 
novembro de 1975.

Foi admitido na Diocese de Santo 
André, em primeiro de fevereiro de 1996, 
tendo sido ordenado Diácono Transitório 
em 14 de junho de 1997, e ordenado 
presbítero no dia 7 de dezembro de 1997 
pelas imposições das mãos do bispo 
Dom Décio Pereira.

Padre Carlos contempla o rosto de Deus, após servir nossa Diocese

do nosso atual Plano para entendermos 
como podemos melhorar”, disse.

Outro ponto importante da reunião 
foram as orientações do vigário-geral 
da Diocese, Padre Ademir Santos de 
Oliveira, sobre a planilha orçamentária 
para 2017. No encontro, também ficou 
decidido que a Diocese vai distribuir uma 
cartilha aos fiéis do Grande ABC com 
orientações para as eleições municipais 
deste ano – o documento foi produzido 
pelo Regional Sul 2 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
A próxima reunião do Conselho 
Diocesano de Pastoral Ampliado será 
em 3 de dezembro de 2016, no Externato 
Santo Antônio, em São Caetano do Sul.

Paróquia São Judas Tadeu: 
chegada 06/08, saída 11/08.

Paróquia São José:
chegada 11/08, saída 16/08.

Paróquia Sant’Ana:
chegada 16/08, saída 21/08.

Paróquia Santa Luzia:
chegada 21/08, saída 26/08.

Paróquia São Pedro Apóstolo:
chegada 26/08, saída 31/08.

Cronograma da Imagem 
Peregrina - Mês de Julho/Agosto
Mauá/Ribeirão Pires/R.G. da Serra 

Cronograma da Imagem 
Peregrina - Mês de Agosto/Setembro

Mauá/Ribeirão Pires/R.G. da Serra
Paróquia São João Batista: 
chegada 31/08, saída 05/09.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida:
chegada 05/09, saída 10/09.

Paróquia São Paulo Apóstolo:
chegada 10/09, saída 15/09.

Paróquia São Filipe Apóstolo:
chegada 15/09, saída 20/09.

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias:
chegada 20/09, saída 25/09.

Paróquia São José:
chegada 25/09, saída 30/09.
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A instalação da décima Região 
Pastoral da Diocese de Santo 
André aconteceu durante a 

missa celebrada na noite de 21 de julho, na 
Paróquia São José, em Ribeirão Pires. Ali, 
Dom Pedro Cipollini oficializou a Região 
Pastoral Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, que foram desmembrada de Mauá. 
O Coordenador desta Região é o Padre José 
Silva e o Secretário é o Padre Rogério Duarte.

Em um profundo trabalho de pesquisa 
elaborado pelo seminarista Hamilton 
Gomes do Nascimento e lido pelo Vigário 
Episcopal para a Pastoral, Padre Joel Nery, 

ficamos sabendo que a região pastoral 
Ribeirão Pires - Rio Grande da Serra 
compreende uma população de 160.138 
habitantes.

A paróquia São José, criada em 1911 
e com onze comunidades, possui 50.636 
habitantes, compreendendo parte do distrito-
sede do município de Ribeirão Pires.

A paróquia Senhor Bom Jesus, criada 
em 1956, possui 921 habitantes, no 
extremo leste do distrito de Paranapiacaba, 
município de Santo André.

A paróquia São Sebastião, criada em 1960 
e com catorze comunidades, possui 44.910 

Para melhor evangelizar, Diocese
cria sua décima Região Pastoral

Semana ressalta a Proclamação da Palavra de Deus no Ano Litúrgico

habitantes, compreendendo todo o município 
de Rio Grande da Serra e parte do distrito de 
Paranapiacaba, em Santo André.

A paróquia Sant’Ana, criada em 1966 
e com cinco comunidades, possui 20.662 
habitantes, compreendendo parte do distrito-
Sede do município de Ribeirão Pires.

A paróquia Santa Luzia, criada em 1999 
e com oito comunidades, possui 35.082 

habitantes, compreendendo os distritos de 
Jardim Santa Luzia e Ouro Fino Paulista, 
no município de Ribeirão Pires.

A paróquia São Judas Tadeu, criada em 
2008 e com cinco comunidades, possui 
7.927 habitantes, compreendendo o sul dos 
distritos-Sedes dos municípios de Ribeirão 
Pires e Santo André e parte do distrito de 
Paranapiacaba, também em Santo André.

A Diocese de Santo André 
vivenciou no período de 25 à 
29 de julho a sua 8ª Semana 

Diocesana de Liturgia, com cinco 
palestrantes que se revezaram pelas 
diversas Regiões Pastorais para levar 
os cinco ensinamentos aos mais de 
1500 agentes inscritos. Para falar sobre 
o tema “Proclamar a Palavra de Deus 
na Liturgia, a Comissão Organizadora 
montou uma equipe de palestrantes 
formada pelo Bispo Diocesano, Dom 

Pedro Carlos Cipollini, Pe. Cristiano 
Marmelo, Pe. Guillermo Daniel 
Micheletti, Pe. Julio Caprani e Marcelo 
Furlin.

Padre Cristiano, que também coordena 
a c omissão, explicou que “Desde o 
Concílio Vaticano II é dado ênfase para o 
fato de que Jesus Cristo também está na 
Palavra e na Assembleia, permanecendo 
como presença central no pão e no 
vinho”. E reforçou que “É o próprio 
Cristo quem fala quando se proclama a 

Escritura. O leitor só empresta sua voz, 
seu corpo. A entonação da voz deve 
refletir fielmente o que a passagem 
bíblica quer nos transmitir. Não podemos 
ser um simples ledor, mas sim um 
leitor que sabe proclamar”. Concluindo 
lembrou que “A Mesa da Palavra tem o 
mesmo grau de importância da Mesa do 
Altar”.

O bispo, por sua vez, destacou a 
importância de algumas ações para 
a excelência da liturgia durante as 

celebrações. Conhecer a realidade, 
fazer planejamentos progressivos, 
buscar pastorais para um trabalho em 
conjunto, animar, coordenar e evitar 
o individualismo foram algumas de 
suas dicas. “Quanto mais se entende 
a palavra de Deus, quanto mais se usa 
os instrumentos de evangelização, de 
organização e de serviço, mais se entende 
a liturgia”, finalizou Dom Pedro.

Todas as palestras podem ser 
acompanhadas pelo site da Diocese.

Para vivenciar a JDJ - Jornada 
Diocesana da Juventude - na 
Diocese de Santo André, o Setor 

Juventude programou encontros com os 
jovens em todas as cidades do Grande 
ABC, na manhã de sábado, 30/07. Desta 
forma a Diocese do ABC entra em sintonia 
com o que acontece na Cracóvia, na 
Polônia, onde Papa Francisco se encontra 
com os jovens na Jornada Mundial da 
Juventude. 

Em nossa Diocese, no Santuário Senhor 
do Bonfim, em Santo André, Dom Pedro 
Cipollini passou uma bonita mensagem 
com o tema Misericórdia. A seguir, um 
resumo de seus ensinamentos: 

“Não se trata só de ir na igreja, mas ser 

Igreja. Não se trata apenas de só conhecer 
Deus, mas para ser como Deus. E como 
saber se estou conseguindo isso? Basta 
perceber quanto tempo dedicamos por 
dia para Deus”. E complementou, que 
“devemos fugir das propostas fáceis 
de felicidade. Não é por este caminho 
que nós cristãos vamos encontrar o 
caminho da felicidade. Existe uma 
diferença fundamental entre felicidade 
e contentamento. Este termina logo, é 
efêmero”.

O bispo também pontuou com exemplos. 
“Santo Antônio e São Francisco foram 
dois jovens como vocês e que sentiram 
a necessidade de fazer algo para Jesus. 
Viveram a misericórdia, que a forma de 

agirmos contra esta realidade de guerra 
que o mundo vive. Vivemos uma crise 
antropológica. O homem não sabe para 
onde vai. O mundo da tecnologia é forte, 
mas vivemos num mundo onde as pessoas 
morrem de fome, vivem desempregadas”.

Por fim, recordou a passagem do 
bom samaritano, e para isso cinco 
jovens demonstraram em cena o teor do 
ensinamento. “Vamos agora reconstruir 
a parábola do bom samaritano. Vivenciar 
as cenas com estes cinco jovens. Mostrar 
o que é misericórdia. Mostrar o que é 
ser misericordioso. Descobrir quem foi 
o próximo nesta história. E ver que o 
próximo é aquele se se aproxima. Que 
devemos semear a boa semente”.

Diocese celebra JDJ

13 DE AGOSTO
09h30 – Missa de Abertura da Visita 
Pastoral na Paróquia Matriz Imacula-
da Conceição.
11h – Reunião de Trabalhos na Paró-
quia Matriz Imaculada Conceição.
12h – Almoço dos Missionários na Pa-
róquia Matriz Imaculada Conceição.
14h – Visita às famílias e comunidades na 
Paróquia Matriz Imaculada Conceição.
19h – Missa na Paróquia São Pedro 
Apóstolo (posse do Pe. Adriano).

14 DE AGOSTO
08h - Celebração Eucarística na Paró-
quia Sto Arnaldo Jansen.
09h - Visita às famílias e comunidades 
na Paróquia Sto Arnaldo Jansen.
12h – Almoço dos Missionários na Pa-
róquia Sto Arnaldo Jansen.
14h - Visita às famílias e comunidades 
na Paróquia Maria Mãe dos Pobres.
17h – Café e lanche da tarde na Paró-
quia Maria Mãe dos Pobres.
18h – Missa (Encerramento do Dia) na 
Paróquia Maria Mãe dos Pobres.

15 DE AGOSTO
09h – Visita às famílias e comunida-
des na Paróquia Nossa Senhora dos 
Navegantes (Eldorado) e Nossa Se-
nhora das Graças. (Capela).
12h – Almoço dos Missionários na Pa-
róquia Nossa Senhora dos Navegantes 
(Eldorado).
14h - Visita às famílias e comunidades 
na Paróquia Nossa Senhora dos Nave-
gantes (Eldorado).
19h - Celebração Eucarística e após, 
encontro com os ministérios de Litur-
gia. cf. 2 na Paróquia Nossa Senhora 
dos Navegantes (Eldorado).

16 DE AGOSTO
09h – Visita às famílias e comunida-
des na Paróquia Bom Jesus de Pirapo-
rinha.
09h30h – Visita ao Prefeito Munici-
pal e à sede da Prefeitura de Diadema 
- Centro – Paço Municipal.
12h – Almoço dos Missionários na Pa-
róquia Maria Mãe dos Pobres (Capela 
São José Operário).

14h - Visita às famílias e comunidades 
na Paróquia Maria Mãe dos Pobres e 
São Pedro Apóstolo (Capela N. Sra de 
Fátima).
19h - Celebração Eucarística e após, 
encontro com os ministérios da Pala-
vra. Cf. 1 na Paróquia Santa Rita de 
Cássia.

17 DE AGOSTO
09h – Visita às famílias e comunida-
des na Paróquia Menino Jesus.
12h – Almoço dos Missionários na Pa-
róquia Menino Jesus.
14h - Visita às famílias e comunidades 
na Paróquia Menino Jesus.
15h – Novena Perpétua de Nossa Sra 
do Perpétuo Socorro e bênção da Saú-
de na Paróquia Menino Jesus.
16h15 – Encontro do bispo com os (as) 
religiosos (as) presentes na Região Pas-
toral na Paróquia Menino Jesus.
19h - Celebração Eucarística e após, 
encontro com os ministérios da Ca-
ridade. Cf. 3 na Paróquia Cristo Rei 
(Capela São Camilo).

18 DE AGOSTO
09h – Visita às famílias e comunida-
des na Paróquia Cristo Rei.
09h – Visita às Irmãs na na Paróquia 
Cristo Rei.
10h – Visita do Bispo à Câmara Mu-
nicipal de Diadema e encontro com os 
Vereadores - Centro.
12h – Almoço dos Missionários na Pa-
róquia Nossa Senhora das Graças.
14h – Visita às famílias e comunidades 
na Paróquia Nossa Senhora das Graças.
19h - Celebração Eucarística e após, 
encontro com os ministérios de Admi-
nistração. cf. 5 na Paróquia Nossa Se-
nhora das Graças.

19 DE AGOSTO
09h - Visita às famílias e comunidades 
na Paróquia Sto Arnaldo Jansen.
12h - Almoço dos missionários na Pa-
róquia São Pedro Apostolo.
14h - Visita às famílias e comunidades 
na Paróquia São Pedro Apóstolo.
19h - Celebração Eucarística e após, 
encontro com os ministérios de Coor-

denação (CPP’s) cf. 4 na Paróquia São 
Pedro Apóstolo.

20 DE AGOSTO
09h – Visita às famílias e comunida-
des na Paróquia Santa Rita de Cássia.
12h - Almoço dos missionários na Pa-
róquia Bom Jesus de Piraporinha.
14h – Reunião de conclusão dos trabalhos 
e prévia avaliação com os missionários (as) 
na Paróquia Bom Jesus de Piraporinha.
16h - Celebração Eucarística + encon-
tro de Dom Pedro e noite cultural com 
a juventude de Diadema: Jovens (Setor 
juventude + crisma + coroinhas e Ceri-
moniários + RCC + Legião de Maria) 
na Paróquia Bom Jesus de Piraporinha.

21 DE AGOSTO
09h30 - Missa da Unidade REGIO-
NAL e Encerramento da Visita Pastoral 
Missionária da Região Diadema. Con-
centração das Paróquias na Praça da 
Moça (Na parte da manhã - Não have-
rá missas ou celebrações da Palavra nas 
Paróquias e comunidades de Diadema).

VISITA PASTORAL MISSIONÁRIA (Região Diadema)
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Em memória pelos 75 anos da 
morte de São Maximiliano 
Kolbe, a Milícia da Imaculada 

Internacional promoveu um Ano 
Kolbiano com intensas atividades 
sobre a vida e a missão deste grande 
homem. No mês em que celebramos 
o seu martírio, a MI com sede em São 
Bernardo do  Campo, quer encerrar essa 
comemoração com mais uma edição do 
evento Milícia da Imaculada de Portas 
Abertas (MIPA). 

O encontro pretende trazer para 
quem participar um pouco mais sobre 
a espiritualidade de Padre Kolbe e 
seu legado no mundo. Será dia 28 de 
agosto, a partir das 10h na sede da MI.

Como Chegar?

Estrada do Morro Grande, 870 - 
Bairro dos Finco. Riacho Grande - São 
Bernardo do Campo - SP
A sede da Milícia da Imaculada é 
atendida por duas linhas de ônibus 
municipais que passam pelo centro de 
São Bernardo do Campo - SP: 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 de informação turística.
Consulte mapa detalhado no site www.
miliciadaimaculada.org.br

Em 1942, durante a Segunda 
Guerra Mundial, São 
Maximiliano Kolbe foi preso no 

campo de concentração de Auschwitz, na 
Polônia. Foi condenado pelo seu trabalho 
evangelizador e pela atuação combativa 
na imprensa contra a ocupação alemã.

Kolbe nasceu em 8 janeiro de 1894, na 
Polônia. Certa vez sua cidade recebeu 
missionários franciscanos e ele quis 
ingressar também na Ordem. Todos os 
seminários haviam sido fechados no país, 
e ele teve que ir com o irmão até a Áustria 
para se prepararem à vida religiosa.

Pelo bom desempenho nos estudos, 
foi para Roma. Na Cidade Eterna, 
conheceu também os movimentos que se 
manifestavam contra a Igreja e, com um 

grupo de colegas estudantes, quis fundar 
um exército em defesa da fé conduzido 
pela própria Virgem Maria: a Milícia 
da Imaculada. Voltando para a Polônia 
criou revistas e jornais católicos que 
tinham grande público e fundou a Cidade 
da Imaculada que abrigava mais de 800 
religiosos empenhados na evangelização 
pelos meios de comunicação.

Teve êxito em levar esta experiência 
evangelizadora para o Japão e pretendia 
levar a todo o mundo a proposta de 
Consagração a Nossa Senhora para a 
missão de evangelizar. Contudo, chegou 
a guerra.

Preso, São Maximiliano Kolbe ainda 
encontrou a liberdade de se doar com 
amor e sem reserva para o próximo. Num 

Doar a vida

Festa da Primavera

Encerramento do 
Ano Kolbiano

São Maximiliano Kolbe, há 75 anos, entregou heroicamente a sua vida no lugar de um pai de família.

No dia 11 de setembro, a Milícia 
da Imaculada abre suas portas 
para se preparar para a chegada 

da primavera. O evento terá início às 10h 
com momentos de louvores e adoração. 
Haverá também tendas com atividades, 
espaço para as crianças e alimentação à 
venda. Atenção, peregrinações: Agende 
presença na Central do Peregrino: (11) 
4397-6517.

A consagração à Imaculada é 
a marca da ternura de Nossa 
Senhora para cada cristão 

batizado. Por isso a Milícia da Imaculada 
convida você a participar do retiro para 
novos consagrados nos dias 17 e 18 de 
setembro. 

O retiro pretende mostrar que a missão 
dos Consagrados à Nossa Senhora é 
justamente pertencer a Maria e ser como 
Ela, sinais da redenção de Jesus para os 
homens e as mulheres de hoje. 

As inscrições poderão ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo 
telefone 4397-6517.

Retiro para 
novos mílites

dia em que havia fugido um prisioneiro, 
os nazistas decidiram matar 10 outros 
em represália. Um dos escolhidos se 
chamava Francisco e começou a chorar 
desesperadamente, pois tinha mulher e 
filhos. Kolbe apresentou-se aos soldados 
como sacerdote católico e disse que 
estava disposto a dar a vida por aquele 
jovem. Assim foi feito. Por duas semanas, 
Kolbe e os outros foram trancados numa 
cela subterrânea para morrer de fome. 
São Maximiliano consolou a todos e 
foi o último a partir após receber uma 
injeção de ácido fênico.

Em 14 de agosto deste ano, Dia dos 
Pais, celebramos os 75 anos do martírio de 
São Maximiliano Kolbe. Com este gesto, 
Kolbe testemunhou que, como Cristo, nós 
devemos dar a vida pelos irmãos.São Maximiliano Kolbe


