
204 anos após a instalação da 
sua primeira paróquia, a Diocese 
de Santo André alcança a sua 
paróquia de número cem. Ela 
fica na Região Pastoral Mauá. A 
reportagem está na página 6.

Durante missa no Santuário de 
Aparecida, na Pauliceia, foi lido o 
decreto de criação da nova Região 
Pastoral da Diocese de Santo 
André, que ganhou o nome de 
Rudge Ramos. Veja na página 7.

Centésima paróquia 
é criada na Diocese

Julho marca o mês do primeiro ano de Dom Pedro Carlos Cipollini à frente da Diocese de Santo André. Nesta edição apresentamos esta caminhada e trazemos 
alguns depoimentos. Veja nas páginas 4 e 5.

Diocese ganha sua nona 
Região Pastoral

Diocese celebra um ano do 
pastoreio de Dom Pedro
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O Papa Francisco, em uma de suas 
homilias, tratou deste tema, 

explicando que “Quantas obras se 
tornam obscuras por falta de luz, por 
falta de oração. Aquilo que mantém, que 
dá vida à luz cristã, aquilo que ilumina 
é a oração”. O pontífice completou: 
“mas esta oração deve ser ‘para valer’: 
a oração de adoração ao Pai, de louvor 
à Trindade, a oração de agradecimento, 
pode ser também a oração para pedir 
coisas ao Senhor, mas a oração do 
coração. Este é o óleo, a pilha que dá 
vida à luz. Também o sal, acrescentou, 
não dá sabor a si mesmo”.

Em outro ponto salientou. “O sal se 
torna sal quando se doa. E esta é outra 
atitude do cristão: doar-se, dar sabor 
à vida dos outros, dar sabor com a 
mensagem do Evangelho. Doar-se. Não 

preservar si mesmo. O sal não é para 
o cristão, é para doar. O cristão recebe 
para doá-lo, mas não para si mesmo. Os 
dois – isso é curioso –, luz e sal, são para 
os outros, não para si mesmo. A luz não 
ilumina a si mesma; o sal não dá sabor 
por si só”.

Pode-se perguntar até quando o sal 
e a luz podem durar se continuarmos 
a doar-nos sem parar. Ali – responde 
Francisco – “entra a força de Deus, 
porque o cristão é um sal doado por 
Deus no Batismo”, é “uma coisa que é 
dada como dom e continua a ser doada 
se continuarmos a dá-la, iluminando e 
dando. E não termina nunca”.

O sal e a luz, afirmou ainda, “não 
são para si mesmos”, são para dar aos 
outros. E assim, exortou, “resplandeça 
a sua luz diante dos homens. Para que? 

Para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem o seu Pai, que está nos céus. 
Ou seja: retornar Àquele que lhe deu a 
luz e lhe deu o sal”. “Que o Senhor nos 
ajude nisso – retomou o Papa – a cuidar 
sempre da luz, a não escondê-la, mas 
colocá-la em prática”. E o sal… “dar o 
justo, o necessário, mas doá-lo”, porque 
assim não acaba. “Estas – 
concluiu – são as boas 
obras do cristão”.

O Papa Francisco, em sua recente 
Exortação Apostólica, “Amoris 

Laetittia” (A alegria do amor), escreve: “O 
Deus Trindade é comunhão de amor; e a 
família, o seu reflexo vivente” (AL n. 11). 
No início do documento, o papa faz notar 
que apesar dos numerosos sinais de crise 
no matrimônio, o desejo de formar uma 
família permanece vivo, especialmente 
entre os jovens. Este documento é longo, 
cita muito o parecer dos padres sinodais 
que participaram dos dois Sínodos sobre 
a Família: são 325 parágrafos distribuídos 
em nove capítulos.

O Papa Francisco escreve inicialmente 
sobre o apoio e os fundamentos bíblicos 
a respeito da família. Analisa sua 
conjuntura atual e recorda os elementos 
essenciais da doutrina da Igreja sobre ela. 
Em seguida, no capítulo quarto, escreve 
sobre a vivência do amor no matrimônio, 
amor que se torna fecundo. No capítulo 
sexto apresenta as perspectivas pastorais 
nas diferentes comunidades e trata, então, 
da educação dos filhos. No capítulo 
oitavo, um dos principais do documento, 
o papa faz um convite para acompanhar 
as famílias, discernindo e integrando 
a fragilidade, em especial quando as 
mesmas famílias se encontram em 
situações irregulares. Por último, trata da 
espiritualidade conjugal e familiar.

Julgo muito oportuno extrair deste 
documento algumas pistas para a Pastoral 
Familiar, a qual se mostra cada vez mais 
relevante no contexto da vivência eclesial. 

O papa Francisco na verdade propõe uma 
Nova Pastoral Familiar. A seguir, um 
resumo em sete itens das características 
desta Nova Pastoral Familiar.

Uma Pastoral Familiar, segundo o Papa 
Francisco, deve ter este direcionamento:

1) Anunciar a “Boa Nova” da família. 
Deve dizer a todos que a família faz parte 
do Plano de Deus para a Humanidade. A 
família é “invenção” de Deus.

2) Ter muito cuidado com a preparação 
para o matrimônio, que é uma vocação 
a ser vivida no âmbito da Igreja. Em 
especial a celebração deste sacramento 
deve ser preparada. Os noivos não 
devem se deixar levar pela sociedade de 
consumo.

3) Deve haver um acompanhamento do 
casal nos primeiros anos de matrimônio.

4) A Pastoral Familiar deve acompanhar 
o casal também nos momentos de crise, 
rupturas, divórcio, dificuldades, etc.

5) Reforçar a educação integral dos 
filhos. Ajudar a descobrir a pedagogia da 
graça nos caminhos de Deus (cf.n. 298ss).

6) Acompanhar, discernir e integrar 
a fragilidade. Nem a doutrina, nem as 
normas jurídicas e canônicas devem 
ser aplicadas de forma impessoal como 
“princípios gerais”, mas devem ser vistas 
na perspectiva da pastoral.

7) Que seja uma pastoral orientada pela 
lógica da misericórdia. Não condenar 
nem excluir casais com dificuldade, mas, 
a partir do princípio da Misericórdia, 
incluir, encontrar um lugar dentro da 

Igreja. Em tudo percorrer o caminho da 
caridade.

Não tenhamos dúvidas de que este 
documento sobre a família vem dinamizar 
e dar uma direção nova à pastoral com as 
famílias. É preciso perceber que, mais 
importante do que facultar a comunhão 
para os casais em segunda união, separados 
ou divorciados, a Igreja preocupa-se que 
não se sintam excluídos da participação 
da comunidade. O Papa Francisco termina 
com uma belíssima frase que gostaria de 
transcrever para concluir: “Não percamos 
a esperança por causa dos nossos limites, 
mas também não renunciemos a procurar 
a plenitude de amor e comunhão que nos 
foi prometida” (AL n. 325).

Peçamos intercessão de Nossa Senhora 
e São José, pelas nossas famílias e por 
uma Renovada Pastoral Familiar em 
nossa Diocese.

 +Dom Pedro Carlos Cipollini   
Bispo Diocesano de Santo André

Família: Reflexo de Deus!

“Aquilo que mantém, que dá vida à luz cristã, aquilo que ilumina é a oração” 

A Igreja preocupa-se que os casais de segunda união, separados e divorciados 
não se sintam excluídos da participação da comunidade

O Conselho Permanente da 
CNBB aprovou nota sobre 
projetos em tramitação no 

Congresso, referindo-se aos projetos 
que “ameaçam conquistas e direitos de 
populações mais vulneráveis no país”.

Na nota a CNBB dirige-se à população 
brasileira e, em especial, aos atuais 
responsáveis pelo destino do país, para 
manifestar, mais uma vez, sua apreensão 
em relação à grave instabilidade 
institucional pela qual passa o Brasil.

A vida socioeconômica e política 
brasileira passa por turbulências que 
não devem ser usadas para desviar 
nossa atenção de vários projetos de 
lei que estão em avançada tramitação 
no Congresso Nacional. Dentre eles, 
citamos três: A Proposta de Emenda 
Constitucional 215 (PEC 215/2000), 
que transfere do Executivo para o 
Congresso Nacional a demarcação de 
terras indígenas, é um golpe mortal aos 
direitos dos povos indígenas, atingindo 
também comunidades quilombolas. A 
sede de lucro do agronegócio e os grandes 
projetos não podem se sobrepor ao direito 
originário dos indígenas, reconhecido pela 
Constituição Federal.

Preocupam-nos também as articulações 
de bancadas no Congresso pela aprovação 
da PEC 171/1993 que propõe a redução 
da maioridade penal. Insistir que a prisão 
de adolescentes infratores seja caminho 
de solução para a violência no país é 
atribuir aos jovens uma situação da qual 
são mais vítimas do que autores. Dos 56 
mil assassinatos ocorridos no Brasil em 
2012, segundo o Mapa da Violência 2014, 
30 mil (53,5%) foram de jovens, dos quais 
77% eram negros. Apostar nas medidas 
socioeducativas, em políticas públicas para 
a juventude e no fortalecimento da família, 
com educação e qualidade de vida, é eficaz 
caminho para o fim da violência.

Outro projeto extremamente danoso à 
sociedade é o Projeto de Lei 3722/2012 
que, na prática, revoga o Estatuto do 
Desarmamento. A quem interessa armar 
a população? Quem ganha com a venda 
de armas? Facilitar o acesso às armas é 
sustentar a falsa ideia de que a segurança 
está no armamento das pessoas, além de 
aumentar as oportunidades de homicídios. 
É preciso promover a cultura da paz 
pela não violência e investir em políticas 
públicas eficazes para toda a população.

Atentos ao futuro e conscientes de que a 
cidadania deve ser construída e defendida 
a cada dia, sobretudo em tempos adversos, 
fazemos um apelo aos parlamentares: 
não aprovem esses projetos!  Ao povo 
brasileiro conclamamos: mantenha viva 
a esperança, porque “a esperança não 
decepciona” (Rm 5,5).

Nota alerta sobre projetos em 
tramitação no Congresso
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Região Pastoral São Bernardo - Anchieta respira ação missionária durante visita pastoral

Em comunhão com o Papa, 
Diocese torna-se Igreja em Saída 

Sabe aquele momento em que a 
emoção toma tanto o espaço de 

seu ser que parece que seu peito vai 
estourar de alegria? Já sentiu tanta 
alegria que por todos os poros de seu 
corpo se exala entusiasmo? Pois é assim 
que ficam todos os que, de uma forma 
ou de outra, puderam vivenciar por dez 
dias (18 a 26 de junho) a Visita Pastoral 
Missionária que aconteceu na Região 
São Bernardo - Anchieta.

Já dava para perceber o clima 
missionário tomando conta de todos na 
Missa de Abertura, presidida por Dom 
Pedro Carlos Cipollini, na Paróquia 
Santo Antônio, bairro Battistini, na 
manhã do sábado (18/06). E este ardor 
só foi ficando mais forte a cada dia. 
Como uma orquestra bem treinada, 
cada um sabia com perfeição executar 
a sua parte. Teve a equipe que preparou 
a liturgia, mas também teve aqueles que 
capricharam preparando as refeições. 
Os voluntários missionários não se 
assustaram com o forte frio destes dias, 
nem com a neblina que pouco deixava 
ver. Cada um sabia da parte que lhe 
cabia e executou com grande alegria e 

imenso entusiasmo.
Dom Pedro, acompanhado sempre 

pelos padres desta Região Pastoral, 
visitou fábricas, hospitais, faculdades, 
delegacias de polícia, casas de 
recuperação, asilos, residências de 
acamados. A todos deu uma palavra 
de carinho, de esperança, levou o 
Evangelho a todos os locais.

Capelas e comunidades em formação 
também foram redutos de pontos 
visitados. Em cada uma delas, os fiéis 
aguardavam com a alegria estampada no 
rosto. As homenagens preparadas com 
total carinho brotavam como pétalas 
de rosas em jardins na Primavera. 
Cantos, músicas, poemas, textos foram 
apresentados arrancando aplausos e 
sorrisos dos participantes. E assim foi 
durante toda a semana, terminando com 
a Missa de Encerramento que aconteceu 
na manhã de domingo (26/06) no 
Santuário Nossa Senhora Aparecida, na 
Pauliceia.

A Igreja em Saída, tão pedida pelo 
Papa Francisco ganhou mais uma 
importante referência na Diocese de 
Santo André.

No período de 13 a 21 de agosto, 
a Região Pastoral Diadema 
receberá a ação missionária 

da Visita Pastoral. Dez dias em que o 

bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini vai percorrer todas as capelas e 
comunidades pertencentes às paróquias 
ali sediadas. Também serão visitadas 

pelos representantes da Diocese de 
Santo André, as unidades fabris, escolas, 
delegacias e centros com movimentação 
popular. É uma forma para a Igreja sair de 

suas quatro paredes e realmente mostrar 
seu rosto e levar a Palavra de Deus para 
todos os cantos. Na próxima edição vamos 
mostrar os locais que serão visitados.

Diadema é a próxima Região a ser visitada pastoralmente

A Casa de Repouso da 
Comunidade Padre Pio foi um 
dos locais em que Dom Pedro 

Cipollini esteve durante a Visita Pastoral 
Missionária que aconteceu na Região 
São Bernardo – Anchieta. Aliás, esta foi 
a segunda visita do bispo diocesano nesta 
casa, nestes onze meses de episcopado em 
nossa Diocese. E se decidimos destacar 
neste espaço do “Boa Notícia” sobre 
a ação social da Igreja, é justamente no 
sentido de sensibilizar mais pessoas a 
visitar, não só esta, mas as demais casas 
de acolhida que são mantidas e apoiadas 
pela Diocese de Santo André.

É visível a alegria estampada no rosto 
de cada um dos internos, como a do Pedro 
Faustino de Brito, que de tão ansioso 
pela visita de Dom Pedro, não conteve 
as lágrimas ao ver o pastor da Igreja do 
Grande ABC. Ele disse “Estou muito 
feliz. Faço 52 anos amanhã (domingo, dia 
19). É um presente de aniversário ter o 
bispo aqui”, disse o xará Pedro.

O fundador da comunidade, Francisco 
Moisés dos Anjos contou que “Eles 
são muito sozinhos, os familiares não 
aparecem muito. Então, peço para que 
os fiéis venham conhecer a nossa casa, 

façam uma visita para eles, que vão ficar 
muito felizes”, disse Moisés. “Esta visita 
de Dom Pedro e dos outros padres é muito 
importante porque é a bênção da Igreja. 
Nascemos nesta Diocese, somos filhos 
daqui”, recordou.

O bispo deixou como mensagem a fala 
de que “Jesus disse: ‘Vinde a mim vós 
todos que estais cansados e fadigados, e 
Eu vos aliviarei. Tomai meu julgo que é 
leve’. Jesus nos convida para perto Dele, 
para confiar Nele. Vamos pedir para Ele 
nos dê a luz divina para perseverar no 
caminho Dele”, disse Dom Pedro.

Segundo Moisés, a comunidade tem o 
objetivo não apenas de acolher os irmãos, 
mas ajudá-los a reintegrarem na sociedade, 
dando condições para que possam buscar 
um trabalho. Os irmãos acolhidos ficam 
em um “retiro” na casa, onde passam por 
etapas até ter condições em retornar à 
sociedade - alguns se tornam consagrados.

A Comunidade Padre Pio fica à 
Estrada Chiboca (quilômetro 34 da 
Rodovia Anchieta) e necessita de 
doações, especialmente de materiais de 
construção e alimentos. Para saber como 
fazer sua ajuda, acesse: http://www.
comunidadepadrepio.com.br/.

Acostumemos a visitar as casas 
de acolhida, como a casa Padre Pio
Os irmãos acolhidos ficam em um “retiro” na casa, onde passam por etapas até 
ter condições em retornar à sociedade.

Ação Social
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Para ilustrar a matéria sobre a 
passagem do primeiro ano de 
Dom Pedro Cipollini à frente da 

Diocese de Santo André, registramos o 
pensar de vários representantes com fortes 
atuações nas ações pastorais diocesanas. 
Trazemos, entre os depoimentos, um 
sacerdote, uma religiosa, uma jovem, 
adultos e um casal. E suas palavras nos 
servem, além de uma homenagem, para 
identificar a forma de pensamento dos 
diocesanos sobre seu pastor maior. A 
seguir, os textos.

Diocesanos comentam 
primeiro ano do episcopado 

de Dom Pedro Viver esse ano de Dom Pedro em 
nossa Diocese tem sido uma 
grande graça, uma bênção de 

Deus! O que a Igreja do mundo inteiro 
tem com o Papa Francisco, nossa Igreja 
particular de Santo André tem em dobro: 
pastor do sorriso, do acolhimento, do 
serviço, da disponibilidade! Eu o chamo 
“o bispo do sorriso” porque sempre, 
mesmo no cansaço, ele sorri e nos 
transmite Nosso Senhor!

Depoimento da jovem Taíse Palombo – 
Paróquia Santa Maria

Uma Igreja em saída: Um ano da presença de Dom 
Pedro entre nós.

A posse canônica de Dom Pedro Carlos Cipollini 
aconteceu no dia 26 de julho de 2015 e uma das primeiras 
ações do 5° Bispo Diocesano de Santo André (SP) foi a de 
visitar as paróquias do Grande ABC: “Sendo missionários, 
vamos comunicar a Palavra de Deus, as maravilhas que Ele 
faz”.

E a Igreja em saída continua, como o povo de Deus foi 
buscar a imagem peregrina no Santuário de Aparecida (SP). 
Um momento importante para a Diocese: caminhar unidos 
com a Virgem Maria.

Depoimento da Missionária Lourdes Crespan - Milícia 
da Imaculada

Como padre desta Diocese, 
a análise que faço deste 
ano é de que estamos nos 

tornando uma Igreja mais madura. 
Madura porque assumimos, com o 
pastor a missão, a missão de visitar, 
de acolher, de favorecer encontros, de 
estarmos próximos e de mudarmos em 
diversos sentidos, cada qual conforme 
seu ministério. Todos, se quisermos, 
podemos fazer um caminho novo, 
sempre novo.

A novidade dá incerteza, dá 
insegurança, mas é graça de Deus se 
acolhida com os olhos da fé.

Somos uma Igreja que está em 
contínuo crescimento. Em 62 anos de 
Diocese aprendemos muito, cada pastor 
agregou muito ao rebanho, cada qual 
por suas características e pela leitura da 
realidade que fizeram. 

A característica do início do 
episcopado de Dom Pedro penso que seja 
o “conhecer para amar”. Conhecendo se 
ama. Dom Pedro conheceu a muitos e 
demonstrou amor por onde passou.

Depoimento de Pe. Guilherme de 
Melo Sanches - Secretário Episcopal
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Parece que foi ontem! Mas, na 
verdade, no próximo dia 26 de 
julho completará um ano que 

o quinto bispo da Diocese de Santo 
André foi acolhido por uma multidão 
de fiéis que lotaram o entorno da 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, no 
Centro de Santo André, onde aconteceu 
a missa campal da posse canônica de 
Dom Pedro Carlos Cipollini.

Na tarde daquele domingo, os 
diocesanos, agradecidos, viam Dom 
Nelson Westrupp, scj, se tornar seu bispo 
emérito após doze anos de pastoreio na 
Diocese de Santo André, ao mesmo 
tempo em que prestavam atenção 
à leitura do decreto da Nunciatura 
Apostólica, feito pelo Arcebispo da 
Arquidiocese de São Paulo, Cardeal 

Dom Odilo Scherer, que presidiu o rito 
de posse, entregando o Báculo, símbolo 
da condução dos trabalhos de governo, 
de ensino e de santificação na Diocese.

Naquele dia também, Dom Pedro 
sentava pela primeira vez em sua 
cátedra, sinal de autoridade e expressão 
da sede episcopal. A cadeira do bispo 
é motivo, inclusive, do nome catedral.

Discípulos missionários

O filho de Caconde, no interior de 
São Paulo, chegou à nossa região vindo 
da Diocese de Amparo, onde pastoreou 
como bispo pela primeira vez. Aqui, de 
forma visionária, disse em sua primeira 
homilia, o que viria a praticar desde o dia 
seguinte. Dissera que “a multidão segue 

Jesus Cristo por sentir fome da Palavra 
de Deus, e que, portanto, devemos ser 
todos discípulos missionários levando 
o Evangelho a todos e sempre”. E, em 
uma ação concreta, tem promovido 
visitas pastorais e missionárias por 
todas as capelas e comunidades das sete 
cidades do Grande ABC.

Nesses doze meses, ordenou quatro 
padres e um diácono permanente; 
imprimiu nova dinâmica na 
evangelização midiática; também 
promoveu dezenas de necessárias 
nomeações, instituiu a centésima 
paróquia; e acaba de criar mais duas 
Regiões Pastorais, aumentando para 
dez este número e facilitando, assim, a 
agilidade das ações entre as paróquias 
mais próximas.

A significativa marca desses 
primeiros trezentos e sessenta e 
cinco dias pode ser caracterizada 
pela novidade das Visitas Pastorais 
Missionárias. Este ano já foram quatro, 
e mais quatro serão realizadas no 
segundo semestre. Nesse evento, por 
dez dias o bispo percorre determinada 
região pastoral, conhecendo cada 
uma das capelas e comunidades, entra 
em hospitais, casas de recuperação, 
instituições educacionais, delegacias 
de polícia, indústrias, fazendo com que 
a Igreja mostre seu rosto e deixe em 
cada rincão a mensagem do Evangelho. 
Promove, assim, de fato, o pedido do 
Papa Francisco – uma Igreja em Saída 
–, e incentiva cada batizado a se tornar 
efetivamente um discípulo missionário.

Uma Igreja em Saída é a grande marca destes primeiros trezentos e sessenta e cinco dias

Quinto bispo da Diocese, Dom Pedro
completa um ano de ação episcopal

EDIÇÃO ESPECIAL - DOM PEDRO CARLOS CIPOLLINI

Ficará gravada no nosso coração, a imagem da sensibilidade 
e solidariedade de Dom Pedro com a classe trabalhadora, 
quando no dia 26 de julho, após toda uma noite de vigília, 

seguida de um dia repleto pelas cerimônias de posse, visitou e levou 
palavras de animação a trabalhadores demitidos da General Motors, 
que se encontravam acampados na calçada da empresa, surpreendendo 
e emocionando a todos, pela acolhida aos desempregados.

Depoimento de Antonia Carrara - Pastoral Operária

Estamos comemorando, com a graça de Deus, um ano da presença em nossa Diocese do nosso bispo Dom Pedro. Um 
incansável trabalhador da messe, sempre preocupado com tudo e com todos. Como um bom pastor que olha as suas 
ovelhas, está sempre aberto a ouvir a todos, com carinho e envolvimento. Deus o abençoe hoje e sempre.

Roberto e Míriam Vertamatti – Comissão Diocesana em Defesa da Vida

Dinamismo da proximidade! São palavras que transmitem 
a proximidade de Dom Pedro como expressão visível 
de seu Pastoreio.  Neste um a  frente de nossa diocese 

a proximidade dele para com as pessoas, realiades e situações 
são marcas expressivas do encontro do Pastor com seu rebanho. 

Depoimento de Pe. Joel Nery - Vigário Episcopal para a Pastoral
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Padre Zezé administra a centésima
paróquia da Diocese de Santo André

No dia 21 de outubro de 1812 a 
região do Grande ABC ganhava 
sua primeira paróquia, Nossa 

Senhora da Boa Viagem, hoje Basílica 
Menor de São Bernardo do Campo. 
Precisariam passar 204 anos para que a 
Diocese de Santo André pudesse contar 
com a sua centésima paróquia. Isto por 
que na noite de 17 de junho último, o bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
presidiu a missa de sua instalação. Ela tem 
o nome de Paróquia São José Operário e 
fica na Rua Pedro Brancalion, nº 12, no 
Jardim Itapeva, em Mauá.

A nova paróquia da Diocese de Santo 
André nasce com cinco capelas sob sua 
abrangência territorial. São elas: Capela 
São Francisco de Assis, (na Avenida Barão 
de Mauá, 7050, Jardim Adelina), Capela 
Cristo Operário, (na Rua Leonel Lima e 
Silva, 1037, Jardim Esperança), Capela 
Sagrada Família (na Rua Benedito Maia, 
169, Jardim Itapeva 2/Canadá), Capela 
Nossa Senhora Aparecida (na Avenida 
das Aleluias, s/nº, Jardim Serrano), e 

Capela Nossa Senhora da Visitação, (na 
Rua Caminho 5, s/nº).

O decreto de sua instalação foi lido pelo 
Padre Osvy José Guilarte Figueira, que 
nos últimos quinze anos esteve à frente 
da Paróquia São João Batista, a qual até 
então pertencia a nova paróquia.  Durante 

a celebração Dom Pedro deu posse 
ao primeiro Administrador Paroquial 
desta casa de Deus, o Pe. Zezé, que 
solenemente recebeu o livro tombo onde 
registra o histórico a ser vivido nesta 
comunidade. Também recebeu o Livro 
Sagrado, a chave da Igreja, a chave do 
Sacrário, os instrumentos para o batismo 
e a estola roxa.

Dom Pedro extraiu da Leitura do 
Evangelho daquele dia as três mensagens 
que decidiu passar para a assembleia: “A 
comunidade paroquial é aquela que faz a 
aliança com Deus. O povo retratado na 
Bíblia não tinha o rei que fazia a ponte 
entre a população e Deus, mas nós temos 
Jesus Cristo que nos tornou herdeiros da 
herança divina”.

O bispo diocesano também ensinou que 
“Deus nos pede para construirmos nosso 
tesouro no céu e não na terra. Aqui não 
adianta nada, já que tudo vai ficar aqui 
mesmo. O único tesouro que vai nos 
acompanhar quando estivermos diante 
de Deus é o amor. Tenhamos em mente 

No dia 03 de junho último, 
data em que a Igreja festeja 
a Solenidade do Sagrado 

Coração de Jesus, a Paróquia São 
Pedro Apóstolo, no bairro do Taboão, 
em São Bernardo do Campo, celebrou 
os 50 anos de sua criação canônica. A 
chuva que caiu antes da celebração não 
impediu que o povo demonstrasse a sua 
fé e júbilo, caminhando em procissão 
com a Imagem do Coração de Jesus e 

o Estandarte do Jubileu da Comunidade 
Nossa Senhora de Fátima para a Igreja 
Matriz onde aconteceu a Missa.

A Celebração Eucarística, presidida 
pelo querido Bispo Emérito, Dom 
Nelson Westrupp, scj, contou com a 
participação expressiva dos fiéis, dos 
membros do Apostolado da Oração e 
de autoridades dos Municípios de São 
Bernardo do Campo e Diadema.

Em sua homilia, Dom Nelson brindou a 

Paróquia São Pedro Apóstolo 
celebra 50 anos de criação

A paróquia Santa Luzia, no Jardim 
Beatriz, em São Bernardo, 
recebeu em 1º de junho seu novo 

pároco: Pe. Flávio José dos Santos. Ele 
tomou posse na Santa Missa presidida 
pelo bispo da Diocese de Santo André, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, na Matriz 
paroquial, que estava lotada pelos 
paroquianos locais e da paróquia São 
João Batista, de São Caetano, paróquia 
anterior do Pe. Flávio, além de membros 
do Movimento Terço dos Homens, do 
qual é o assessor espiritual.
Agradecido pela confiança de Dom 
Pedro, Pe. Flávio destacou que vai 
buscar se aproximar do coração de cada 
fiel. “Não serei uma máquina de produzir 
sacramentos porque isso faz sinais de 
passagem, e não é isso que eu quero. 

Quero me aproximar do coração de vocês. 
Ter a honra de me aproximar a cada dia 
da vida de vocês para que eu possa não 
somente rezar para vocês, mas rezar com 
vocês e me santificar com vocês. Vou 
precisar muito da ajuda de todos e, para 
isso, precisamos estar com o coração 
aberto, nos aproximar mutuamente para 
que a comunhão se estabeleça”, disse o 
sacerdote, que agradeceu a presença de 
todos.

Pe. Flávio é novo pastor 
da Paróquia Santa Luzia

toda comunidade paroquial 
aprofundando o tema 
“Com São Pedro Apóstolo, 
ser Igreja da Misericórdia”, 
e o lema “Avancem para 
águas mais profundas...” 
(Lc 5,4), escolhidos como 
inspiração maior para essa 
grande festa. Segundo 
Dom Nelson, a celebração 
do Jubileu de Ouro, além 
do seu caráter festivo, é 
também um momento oportuno para 
avaliar os passos que já foram dados e 
vislumbrar o futuro que se descortina.

Ao final da celebração, foram cantados 

os parabéns e todos puderam partilhar 
de um delicioso bolo preparado pela 
comunidade!

 Reportagem de Tailer Douglas Ferreira

O Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni D’Aniello encaminhou 
correspondência ao bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini para agradecer a remessa dos valores angariados nas missas 

para a Coleta dos Lugares Santos, assim distribuídos: R$ 48.207,38, (90%), para a 
Terra Santa e R$ 5.356,38, (10%), para a Cathólica Unio.

Nossa Diocese colabora 
com os Lugares Santos

A missa foi presidida pelo Bispo Emérito da Diocese, Dom Nelson Westrupp, scj

“Devemos seguir o exemplo de José, que mesmo diante dos problemas, sempre acreditou nos ensinamentos do Criador”

que é do amor de Deus que vem coisas 
boas. E que é só destas coisas de Deus 
que verdadeiramente necessitamos”.

Por fim, explicou que “devemos 
seguir o exemplo da fidelidade de José, 
que mesmo diante dos problemas, 
da dificuldade, sempre acreditou nos 
ensinamentos do Criador, nunca disse um 
‘não’ e se colocou inteiramente para servir 
como instrumento do Reino de Deus”.

Da bonita mensagem deixada por Padre 
Zezé, destacamos sua fala de que “Desde 
o início sempre permiti que Maria abrisse 
os caminhos por onde [eu] passasse. 
Deixei que ela decidisse para onde 
deveria ir, onde deveria servir. Entendo 
que devemos dar a nossa vida no local 
onde estamos, e por isso é aqui nesta 
nova paróquia que vou dar a minha vida, 
esforçando-me para ajudar na construção 
do Reino de Deus”.

Fotos: Fernanda Minichello
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Será no dia 17 de julho de 2016 
o Encontro e a Missa de Envio 
dos Peregrinos Jovens que irão 

para a JMJ-Cracóvia. Este evento de fé 
e religiosidade com o bispo Dom Pedro 
Carlos Cipollini dar-se-á, às 17h30, no 
Auditório da Mitra Diocesana e às 19h 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo.

A Jornada Mundial da Juventude 2016 
acontece na Cracóvia nos dias 30 e 31 
de julho de 2016, e a nossa Diocese em 
sintonia promoverá a Catequese com a 
Juventude Diocesana - JMJ 2016, no dia 
30 de julho, das 9h às 13h, em diversos 
locais: Paróquia Imaculada Conceição 
(Diadema); Paróquia Nossa Senhora da 
Boa Viagem (São Bernardo do Campo); 
Paróquia Senhor do Bonfim (Santo 
André); Paróquia Imaculada Conceição 

Bispo se reúne com jovens
 da JMJ - Cracóvia

Na missa celebrada no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida, da 
Pauliceia, em São Bernardo 

do Campo, na manhã do domingo, 26 de 
junho, foi lido o decreto assinado pelo 
Bispo Dom Pedro Cipilinni, criando 
a nona Região Pastoral da Diocese de 
Santo André, a “São Bernardo - Rudge 
Ramos”, tendo como coordenador o 
Padre Rafael. A nova região é formada 
pelas paróquias: São João Batista, São 
Pedro Apóstolo, Nossa Senhora de 
Fátima, Santíssima Virgem, São Judas 
Tadeu, Menino Jesus, Santa Edwiges e o 

Santuário N. S. Aparecida.
Na realidade esta região pastoral 

retorna, uma vez que no passado já 
existia. O motivo é que a ação pastoral 
entre as paróquias no dia a dia, ficava 
comprometido por causa da longa 
distância entre elas, e o Conselho 
Presbiteral em conjunto com o bispo 
diocesano estudaram uma adequação 
que trouxesse mais facilidade, agrupando 
numa terceira região em São Bernardo 
do Campo.

No próximo mês a Diocese passará a 
contar também com a décima Região 

Pastoral, já que as paróquias de Mauá 
formaram uma região própria e as 
paróquias de Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra se agruparão na nova região a 
ser criada.

Diocese ganha nova região pastoral

Diversos idiomas em só uma 
língua: a caridade. Foi com 
este amor que aconteceu a 

Santa Missa de Abertura da Semana do 
Migrante na Diocese de Santo André, 
presidida por Dom Pedro e realizada na 
Paróquia Matriz Santo André. Diversos 
fiéis de várias nacionalidades recordaram 
seus países de origem, como mexicanos, 
uruguaios, chilenos, bolivianos, haitianos, 
japoneses e italianos, entre outros.

O bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, 
que presidiu a Santa Missa, destacou a 

Semana do Imigrante reflete 
o drama de quem vem de fora

Na realidade esta região pastoral retorna, uma vez que no passado já existia

Dia 11/07 - Segunda 
- 18h - Missa em Ação 
de Graças pelo Jubileu 
da Paróquia São Bento. 
São Caetano do Sul.

Dia 16/07 - Sábado - 18h30 - Festa de 
Nossa Senhora do Carmo - Procissão e 
Missa na Catedral N. S. do Carmo - Santo 
André.

Agenda 

Diocesana

Paróquia São Sebastião 
(Rio Grande da Serra) e Paróquia 

Bom Jesus (Paranapiacaba):
 chegada 31/07, saída 06/08.

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 

Jovens da Diocese se prepreparam para o encontro com o Papa na Polônia

(Mauá); Paróquia São Sebastião (Rio 
Grande da Serra); Paróquia São José 
(Ribeirão Pires); Paróquia Nossa 
Senhora da Candelária (São Caetano).

O encerramento da JMJ 2016 na 
Diocese acontecerá no dia 31 de julho, 
das 15h às 18h na Paróquia Santuário 
Nossa Senhora Aparecida – Pauliceia 
(São Bernardo do Campo).

receptividade que há no Brasil. “Nunca 
mandamos de volta os imigrantes, 
mas os acolhemos. Fazendo o esforço 
de cuidar dos que chegam e que se 
integrem na nossa sociedade”, frisou o 
bispo, que elogiou o município de Santo 
André. “É uma cidade exemplo de 
acolhida. Eu fui muito bem acolhido e 
até virei cidadão andreense. Que todos 
tenham a liberdade de realizar-se como 
pessoa e oremos para que Deus nos 
ajude a sermos sempre acolhedores”, 
pediu Dom Pedro.

Dia 27/07 - Um ano da posse de Dom 
Pedro Cipollini como bispo da Diocese de 
Santo André.

Dia 31/07 - Domingo - 9h - Encontro 
Diocesano dos Coroinhas na Catedral N. S. 
do Carmo. Centro de Santo André.

Dia 07/08 - Domingo - 10h30 - Feira 
vocacional no Santuário N. S. Aparecida. 
Bairro Pauliceia - São Bernardo do 
Campo

Dia 17/07 -  Domingo - 17h30 - Encontro 
com os jovens que irão para JMJ na 
Cracóvia. Auditório da Mitra Diocesana, 
Praça do Carmo, 36.

Dia 21/07 - Quinta-Feira - 19h30 - 
Instalação da Região Pastoral Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra.

Dia 25 à 29/07 - 19h30 - Palestra sobre 
o Diretório de Liturgia. (Consulte no site da 
diocese as datas e locais)

Paróquia Santíssima Virgem: 
chegada 11/07, saída 16/07.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima:
chegada 16/07, saída 21/07.
Paróquia Santa Edwiges: 
chegada 21/07, saída 26/07.

Paróquia São João Batista – Rudge:
chegada 26/07, saída 31/07.

Cronograma da Imagem 
Peregrina - Mês de Julho

São Bernardo Centro
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Neste ano, a Igreja Católica celebra 
o Jubileu da Misericórdia, 
que nos faz refletir sobre o 

amor infinito de Deus. Pensando nisso, a 
Milícia da Imaculada criou a campanha 
Mãe da Misericórdia, que veio reforçar 
esta mensagem. Ao chegarmos ao fim de 
campanha extra, que teve duração de maio 
a junho, vemos como Deus é maravilhoso 
e como Nossa Senhora nos ampara sempre 
para superarmos desafios. Apesar do ano 
difícil que estamos enfrentando, nossos 
mílites não nos abandonaram e, com muito 
esforço, fizeram a sua doação, não deixando 
de lado a sua missão de evangelizar.

Dizer obrigado seria pouco diante da 
gratidão que temos por estes nossos irmãos 
e irmãs, pois é graças a essas doações 
extra que podemos dar um passo adiante, 
arcando com os custos da migração de 
nossas emissoras de rádio que passarão a 
operar em modo FM. Inclusive, este foi um 

Você é o sol de 
um novo amanhecer!

Perdão de Assis
A Virgem Maria e a misericórdia

No Dia da Amizade, 20 de 
julho, Frei Sebastião Benito 
Quaglio, da Milícia da 

Imaculada, completa mais um ano de 
vida. Além das diversas celebrações 
na Paróquia Santíssima Virgem e no 
Santuário Imaculada Conceição e São 

Maximiliano Maria Kolbe, no Riacho 
Grande, ambas em São Bernardo do 
Campo - SP, haverá um almoço italiano 
no domingo, dia 24 de julho.

O encontro festivo com saborosa 
macarronada terá a presença do Frei 
Sebastião e animação da Orquestra de 

Violeiros de Mauá - SP. O local será na 
Associação dos Funcionários Públicos 
de São Bernardo do Campo - SP, a partir 
do meio-dia, com entrada até as 15h. 
Para mais informações e aquisição dos 
convites o telefone é 4397-6517.

São Francisco de Assis conseguiu 
do Papa de sua época que 
concedesse a Indulgência 

plenária de todos os pecados para quem 
fosse à igreja de Santa Maria dos Anjos 
da Porciúncula no dia 2 de agosto.

Esta igrejinha rural era considerada 
um lugar santo por Francisco de Assis 
e era tido como “casa-mãe” da Ordem 
franciscana. A celebração da misericórdia 
de Deus neste lugar era tão intensa que 
os Papas posteriores estenderam este 
privilégio a todas as igrejas franciscanas 
do mundo e ainda depois, a todas as 
igrejas católicas da Terra.

A Indulgência é o perdão de todos os 
pecados e da pena a estes vinculada. O 
Servo de Deus Paulo IV, cujo processo 
de Beatificação já foi instaurado em 
Roma, regulamentou a doutrina das 

Indulgências, dividindo-se em parciais e 
plenárias. As primeiras, como a palavra 
mesma indica, concedem o perdão de 
parte da pena devida pelos pecados, as 
segundas perdoam toda ela.

Para receber a Indulgência plenária o 
fiel deve visitar uma igreja, participar 
da celebração da Eucaristia, rezar pelas 
intenções do Papa, recitar o Creio 
como profissão de fé e o Pai-nosso, e 
confessar-se no dia, na semana anterior 
ou na seguinte.

Neste Ano Santo da Misericórdia, 
além da Indulgência no dia 2 de 
agosto, é possível realizar um encontro 
misericordioso e restaurador com Deus 
na Catedral de nossa Diocese e nos 
santuários que estão com as portas 
santas abertas para acolher todos os 
peregrinos.

Muitos anos de vida

dos grandes objetivos de nossa campanha. 
Que Deus permita que possamos continuar 
levando o que Jesus Cristo disse aos Seus 
discípulos no Sermão da Montanha: “Sede 
misericordiosos, como também o vosso Pai 
é misericordioso” (Lucas 6,36).

E, aos novos mílites que entraram para a 
nossa família consagrada, agradecemos o 
amor e a confiança em nossa obra. Obrigado 
por vocês serem estrelas na coroa de Nossa 
Senhora. Obrigado por vocês serem o sol 
de um novo amanhecer!

Frei Sebastião comemora aniversário com festa típica

Em 2016, completam-se 800 anos da indulgência de Santa Maria dos Anjos


