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Veja matéria na página 3

TEMPO DE ORAÇÃO, 
JEJUM E CARIDADE. SERÁ ?
QUARESMA

A Casa Fraternidade de Assis, ocupa-
se de levar a face de Deus aos que se 
encontram marginalizados e esquecidos.
Mais do que o alimento físico, os agentes 
levam o verdadeiro amor cristão.
Conheça esta história na página 5

A 4ª urgência do plano diocesano de 
pastoral nos ajuda a refletir que, em 
Cristo nos tornamos uma só e grande 
família, partilhando o pão e vivendo o 
que nos propõe o evangelho.
Saiba mais na página 7

Paróquias Irmãs vivendo o 
evangelho da partilha

Amar ao próximo com o amor 
de Deus
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 Papa Francisco declara 2015 o Ano da Vida Consagrada

  Gente de portas abertas...

Na 52ª Assembleia Geral da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) foi 

aprovada, por unanimidade, a realização 
do Ano da Paz. Durante a reunião do 
Conselho Episcopal Pastoral (Consep), 
que reúne a presidência da CNBB e os 
presidentes das Comissões da entidade, 
foram definidas atividades e propostas 
de ações para a vivência deste momento.

O Ano da Paz teve início no primeiro 
domingo do Advento (30 de novembro 
de 2014) e vai até o Natal de 2015. De 
acordo com o bispo auxiliar de Brasília 
(DF) e secretário geral da CNBB, dom 
Leonardo Steiner, a paz está relacionada 
com as relações: “A paz é vital para as 
relações, a paz nasce de relações novas, 
de relações equilibradas”, disse.

Para ele, o aumento da violência dá 
a sensação de relações quebradas. “É 
preciso ajudar a reconstruir este tecido 
de elos, de relações”, comentou.

Dom Leonardo explicou que o ano 
da paz pode contribuir para a reflexão 
sobre os motivos da violência. “Um ano 
da paz pode nos ajudar muito: refletir 
sobre o porquê da violência, sobre 
a necessidade da paz, mas também 
buscar, junto à população, junto às 
nossas comunidades, momentos onde 
elas possam expressar que desejam 
viver em harmonia e em fraternidade”, 
sinalizou.

Já Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 
Arcebispo de Belo Horizonte, disse 
que “Ao investir na promoção do Ano 
da Paz, a Igreja, a partir de sua tarefa 
missionária de anunciar Jesus Cristo e 
seu Reino, empenha-se para sensibilizar 
outros segmentos da sociedade para 
enfrentar a violência, que atinge de 
modo arrasador a vida, a dignidade 
humana e as culturas. Uma fonte de 
sofrimento que ameaça o futuro da 
humanidade, com graves consequências 
para diferentes povos e sociedades”, 
reforçou.

CNBB

Ano da Paz prega o 
fim da violência Homens e mulheres que podem acordar o mundo. A vida consagrada é uma profecia

O Papa Francisco decretou no 
final do ano passado que 
2015 é dedicado à Vida 

Consagrada. Ao anunciar, o Papa 
afirmou que a radicalidade é pedida a 
todos os cristãos, mas os religiosos são 
chamados a seguir o Senhor de uma 
forma especial. “Eles são homens e 
mulheres que podem acordar o mundo. 
A vida consagrada é uma profecia”.

Interrogado sobre a situação das 
vocações, o Papa afirmou existir Igrejas 
jovens que estão dando muitos frutos, e 
isso deve levar a repensar a inculturação 
do carisma. O diálogo intercultural, 
segundo Francisco, deve introduzir no 
governo de institutos religiosos pessoas 
de várias culturas que expressam 
diferentes formas de viver o carisma.

Durante o diálogo, Francisco insistiu 
sobre a formação, que em, sua opinião, 
deve ser baseada em quatro pilares: 
espiritual, intelectual, comunitária e 
apostólica. “É essencial evitar todas 

as formas de hipocrisia e clericalismo 
através de um diálogo franco e aberto 
sobre todos os aspectos da vida”.

Francisco destacou também que 
a formação é uma obra artesanal e 
não um trabalho de policiamento. “O 
objetivo é formar religiosos que tenham 
um coração terno e não ácido como 
vinagre”, alertou.

Sobre a relação das Igrejas particulares 
com os religiosos, o Papa disse 
conhecer bem os problemas e conflitos. 
“Nós, bispos, precisamos entender que 
as pessoas consagradas não são um 
material de ajuda, mas são carismas que 
enriquecem as dioceses”.

Ao falar sobre os desafios da missão 
dos consagrados, o Pontífice destacou 
que as prioridades permanecem as 
realidades de exclusão, a preferência 
pelos mais pobres.  Destacou também 
a importância da evangelização 
no âmbito da educação, como nas 
escolas e universidades.

“Transmitir conhecimento, transmitir 
formas de fazer e transmitir valores. 
Através destes pilares se transmite a fé. O 
educador deve estar à altura das pessoas 
que educa, e interrogar-se sobre como 
anunciar Jesus Cristo a uma geração que 
está mudando”, concluiu o Papa.

Fonte: Site zenit.org

Após um descanso restaurador, 
é preciso repor em ação a 
máquina de nossos trabalhos 

e compromissos pastorais interrompidos 
pelas “merecidas férias”. A ação 
evangelizadora em si não pode parar 
nem a busca de nosso aperfeiçoamento 
pessoal e comunitário. O Senhor da Vida 
e da História quer que transformemos 
em realidade aquilo que sonhou para 
cada um de nós, ao nos chamar a 
fazer parte da existência. Ninguém foi 
chamado por Deus apenas para fazer 
número. Não! Ele quer que sejamos 
protagonistas diretos na consecução de 

nosso ideal e na realização de 
nossa missão específica. 

É óbvio que ninguém 
é forçado a ser feliz! 
Deus não obriga 
ninguém a ir para o 
céu, ainda que não 

queira que alguém se perca nas estradas 
da desgraça e da infelicidade.

Iniciando o novo ano pastoral, 
“olhemos com gratidão” o que, com 
a graça do Senhor, já realizamos na 
construção do Reino em nossa Diocese. 
Com novo ardor e paixão engajemo-nos 
com alegria na execução cada vez mais 
comprometida de nosso Plano Diocesano 
de Pastoral, abrindo-nos com esperança 
ao futuro que nos desafia, conscientes, 
porém, de que tudo conseguiremos com 
a ajuda Daquele que nos fortalece (cf. 
Fl 4, 13).

Acolhendo com filial obediência os 
reiterados apelos do Santo Padre, o 
Papa Francisco, para sermos uma Igreja 
“em saída”, conservemos as portas 
de nossas Paróquias e Comunidades 
sempre escancaradas, tornando-nos 
verdadeiramente capazes de olhar 
nos olhos das pessoas, renunciando à 

ansiedade e à pressa para acompanhar 
com carinho, compaixão e amor os que 
ficam caídos e esquecidos à beira do 
caminho...

Nossas Comunidades seriam autênticas 
“centrais da misericórdia” e da caridade, 
se cada um de nós fosse “uma mãe de 
coração aberto” (cf. EG, 46).

Faço votos de que todas as ações 
evangelizadoras e iniciativas pastorais 
de 2015 sejam assumidas e levadas 
a termo no espírito de comunhão e 
participação, com coerência de fé e 
vida, com o testemunho eloquente da 
santidade de vida, levando a todos 
a alegria do Evangelho que enche 
o coração de todos aqueles que se 
encontram com Jesus. 

Dom Nelson Westrupp, scj
Bispo Diocesano de Santo André

Iniciando o novo ano pastoral, “olhemos com gratidão” o que, com a graça do Senhor, 
já realizamos na construção do Reino em nossa Diocese. Com novo ardor e paixão 
engajemo-nos com alegria na execução cada vez mais comprometida de nosso Plano 
Diocesano de Pastoral, abrindo-nos com esperança ao futuro que nos desafia, conscientes, 
porém, de que tudo conseguiremos com a ajuda Daquele que nos fortalece (cf. Fl 4, 13).

A voz do Papa

A voz do Pastor
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Campanha da Fraternidade 2015 

A Quaresma
“O que somos é presente de Deus para nós; no que nos transformamos é o nosso presente para Ele”, dizia Dom Bosco.

Um dos quatro tempos fortes 
do ano litúrgico, a Quaresma  
é o tempo que precede e nos 

prepara para a celebração da Páscoa. 
Tempo de reconciliação com Deus e com 
nossos irmãos. Tempo  de oração, Jejum 
e caridade. 

Durante 40 dias, uma oportunidade 
muito especial  de transformação pessoal 
para chegarmos novos homens e novas 
mulheres à Páscoa do Senhor, em cujo 
mistério fomos inseridos pela Vida, Morte 
e Ressurreição de Jesus Cristo para uma 
comunhão plena e universal de todos os 
filhos de Deus. 

Desde pequenos,  experimentamos este 
tempo de graça de muitas formas. Quem 
não se lembra das imagens cobertas de 
roxo em nossas  capelas do interior? De 
nossas mães ralhando conosco para não 
ouvirmos músicas, e que se o fizéssemos, 
que fosse com moderação? Da música 
instrumental em todas as emissoras de 
rádio na Sexta-Feira Santa?  Da vivência 
das Vias-Sacras nas estradas do sítio e do 
ajoelhar-se no pedregulho das estradas, 
pelo menos uma vez por semana?  Nada 
de carne nas quartas e sextas, bebidas, 
bailes ou festas  enquanto  Jesus estava 
no deserto sofrendo todo tipo de tentação 
para desistir da missão para a qual viera?  

Vivíamos bem este tempo de sacrifício 
e experimentávamos, com muita alegria, 
a Páscoa... longe de coelhos e ovos de 
chocolate.    

E hoje, com o que  nos ocupamos ou 
nos preocupamos mais na Quaresma? 
Com a boca  ou com a língua? (Com o 
que comeremos ou não; ou com o que 
diremos ou não acerca de nosso irmão?) 
Com nossa atitude e ação, ou nossa 
omissão diante desta cultura de morte 
tão nociva à vida e à família que avança 
a passos largos a olhos vistos?  Com os 
bens materiais ou com nosso progresso 
espiritual? Com as coisas passageiras da 
vida ou com a implantação do Reino de 
Deus já no meio de nós?   

Para conhecer a Deus Pai, devemos 
ser próximos, e por que não íntimos,  de 
seu filho Jesus Cristo que é o caminho, 
a verdade e a vida?  Devemos deixar as 
coisas do mundo e nos ocuparmos da 
melhor parte, que é sentar-se aos pés de 
Jesus, como fez Maria, enquanto Marta 
não conseguiu parar um minuto sequer 
para  deixar-se saciar na verdadeira fonte.  
(Lc 10, 38-42)- “Marta! Marta!”

Pela leitura orante dos textos bíblicos, po-
demos praticar pequenos retiros espirituais,  
criando condições favoráveis de local, ho-
rário e abertura de espírito. Quanto mais 
nos aprofundamos na Palavra, mais nos 
afastamos das misérias do mundo e mais 
nos fortalecemos para os desafios de ca-

da dia.  Foi Jesus quem nos ensinou a se 
retirar  para rezar... No deserto, nos altos 
montes ou no Jardim das Oliveiras... So-
zinho, em casal e/ou em família, busque-
mos fazer esta experiência do encontro 
pessoal com o próprio Mestre.     

Dediquemos esta Quaresma a amar 
nossos irmãos como Jesus nos amou 
em nossas imperfeições e limitações. 
Levemos  pão a quem tem fome; água 
a quem tem sede; visitando a quem está 
doente ou preso; enfim...vestindo a quem 
está nu e partilhando nosso amor, com o  
desapego também de nossos aparelhos 
eletrônicos, para  ajudar nossos irmãos a 
carregarem seus próprios fardos, que não 
são virtuais, mas reais.  Sejamos dóceis à 
ação do Espírito Santo em nós.  

Esforcemo-nos para fazermos de 
nossa Quaresma um período afetuoso 
para conosco e para com todos  os que 
convivem e caminham conosco. Que 
nossas atitudes  sejam coerentes com a 
fé que professamos, bem como com  o 
maior de  todos os mandamentos: “Amar 
a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a ti  mesmo.”(Mt 22, 
34-40)

Por Osmarina Pazin Baldon

Como é de costume a Igreja no 
Brasil propõe durante o período 
da quaresma uma reflexão sobre 

algum assunto relevante, desta forma, 
a Campanha da Fraternidade de 2015 
tem como tema “Fraternidade: Igreja e 
Sociedade” e lema “Eu vim para servir” 
(cf. Mc 10, 45).

O tema em questão nos remete a vocação 
missionária da Igreja, que não pode e 
nem deve permanecer fechada em si, tem 
que ser uma Igreja em saída, que vai ao 
encontro dos que mais precisam.

O subsídio proposto pela CNBB mostra 
a relação entre a Igreja e a sociedade, 

utilizando-se da história da própria Igreja, 
iluminação bíblica e o que diz a Doutrina 
Social da Igreja.

A Igreja sempre atenta aos sinais dos 
tempos desde o início do cristianismo 
ocupa-se de maneira especial do povo 
sofrido, tendo-os como opção preferencial. 
Procura responder em conformidade as 
necessidades vigentes a cada período, 
assim, na década de 70 durante o regime 
militar surgiram as pastorais sociais, 
tai como: Comissão Pastoral da Terra, 
Comissão Brasileira Justiça e Paz, 
Conselho Indigenista Missionário e as 
Comunidades Eclesiais de Base. Na 
década de 80 a Igreja acompanhou e 
atuou durante a redemocratização do país 
visando ajudar os fiéis no discernimento 
do caminho a seguir.

Hoje denuncia uma sociedade cada vez 
mais caótica em contramão aos valores 
propostos pelo cristianismo, torna-se 
cada vez mais difícil, ou até utópico, 

compreender o que significa “amor ao 
próximo” ou o que é “servir”. Cada qual 
acaba olhando apenas para si, para suas 
necessidades e quando muito, para a 
realidade de familiares e amigos.

Há pessoas que passam uma vida inteira 
sem saber que mais de 50% dos domicílios 
de nosso país não têm coleta de esgoto, 
que o número de pessoas que passam fome 
e que vivem sem o mínimo de dignidade 
ainda é extremamente alto. Tornamo-nos 
seres alienados, ou seja, alheios a realidade 
concreta, que respira, que emite odor, não 
somos mais afetados pelo sofrimento do 
outro. O outro passou a ser alguém que 
queremos distante, sem face e sem voz, 
é a este “outro” que a Igreja quer dar um 
rosto bem delineado, ajudando com que 
todos os verdadeiros cristãos possam ir de 
encontro a ele.

Encontrar-se com os marginalizados, 
excluídos e desfigurados pelas injustiças 
sociais é encontrar-se com o próprio 

Cristo. Para que um dia ele nos diga: 
“Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse 
do Reino que vos está preparado desde a 
criação do mundo, porque tive fome e me 
destes de comer; tive sede e me destes de 
beber; era peregrino e me acolhestes; nu 
e me vestistes; enfermo e me visitastes; 
estava na prisão e viestes a mim.” (Mt, 25, 
34-36)

Este artigo não tem o objetivo esgotar 
tão complexo assunto, mas fazer com que 
você que busca ser um bom cristão, procure 
meios para aprofundar a temática, para 
tanto adquira seu subsídio da Campanha 
da Fraternidade e promova círculos de 
reflexão e propostas de ações concretas, 
trata-se de um desafio para todos e que 
a exemplo do próprio Cristo possamos 
compreender que “o servir” é essencial 
para quem quer segui-lo, vale lembrar 
que a campanha é evidenciada durante a 
quaresma, mas não se restringe de forma 
estanque a este tempo do ano litúrgico.

A DIOCESE CONVIDA A TODOS PARA A ABERTURA OFICIAL DA QUARESMA E DA CF-2015
Data: 18 de fevereiro

Hora: 19h30 na Catedral Nossa Senhora do Carmo

Programa Luz para a Caminhada
Dom Nelson na TV+, Canal 15 da Net, todos os 
dias, às 6h, 12h e 18h.  
A Missa em seu lar
Toda quarta-feira, 9h. (Reprise: 15h). ECOTV, 
Canal 9 da Net ou www.ecotvcanal9.com.br

Programa “Hora da Misericórdia” 
Na ECOTV - Canal 9 da Net
Quinta-feira: 15h e Sexta-feira: 3 da madrugada.
WebTV www.uptv.com.br
Quarta-feira: 15h 
Acesse: www.ansaprojetoauxilium.tv

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

TELEVISÃO RÁDIO
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Dom Nelson anuncia nomeações, transferências, 
elevação à santuário e até criação de paróquia
Abrir o coração para acolher o novo sacerdote que chega

A Diocese de Santo André 
divulgou, no último dia do 
ano, uma série de nomeações 

e transferências assinadas por Dom 
Nelson. A Igreja tem como entendimento 
que “as mudanças são necessárias para 
que os padres possam refletir sobre as 
obras religiosas”. A definição é que 

“Essa decisão é importante para que 
os sacerdotes, que atuam em uma certa 
paróquia por um longo tempo, sejam 
transferidos para outras igrejas e, assim, 
possam enfrentar novos desafios e obter 
maior riqueza espiritual nesse novo 
período”.

É compreensível que os paroquianos 

se sintam um pouco tristes com a saída 
de seu pastor, a quem se acostumaram 
a ouvir e a dialogar, mas é preciso abrir 
o coração para um novo período que, 
sem dúvida, será também muito rico em 
aprendizagem e em vivência cristã.

Entre os documentos assinados pelo 
Bispo da Diocese de Santo André, 

também há a elevação de uma paróquia 
à condição de santuário e criação de uma 
nova paróquia. Agora nossa Diocese 
passa a contar com dois santuários e 
noventa e nove paróquias.

Confira a lista das nomeações e 
transferência nesta página.

O Padre Eanes após despedir-se 
da Paróquia Santa Teresinha 
em São Bernardo do Campo, 

iniciou, no dia 18 de janeiro, uma nova 
missão: ele foi empossado pároco da 
Paróquia São José, da Vila Assis, em 
Mauá, pelo vigário geral da Diocese 
de Santo André, Pe. Roberto Alves 
Marangon, conhecido como Padre Beto, 
que presidiu a Santa Missa. Demonstrando 
prontidão aos novos desafios e gratidão a 

Deus, Padre Eanes disse: “Acima de tudo, 
agradeço a Deus por estar aqui. Também 
quero dizer que nós já amamos vocês por 
antecipação, quer dizer, já amava vocês 
antes de conhecê-los porque esta é nossa 
missão”, explicou o novo pároco.

Junto com Pe. Eanes chega à Paróquia 
São José o Diácono João Lázaro, que 
também estava na Santa Teresinha. “Já 
temos uma comunhão muito boa. Digo 
que o Pe. Paulo (pároco da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, em São 
Bernardo, onde o diácono serviu) como 
um pai para mim e o Pe. Eanes, como um 
irmão. Foi uma grande alegria saber que 
continuaria o trabalho com ele”, revelou 
o diácono. “Agora serão novos desafios, 
mas estamos aqui para servir a Deus e 
ajudar a construir o seu Reino”.

Padre Roberto Alves Marangon, 
que responde como Vigário 
Geral da Diocese de Santo 

André, presidiu a missa de posse de Frei 
José Raphael Junior, para a missão de 
ser Administrador Paroquial da Paróquia 
São Judas Tadeu do Jardim Planalto na 
Região Pastoral São Bernardo Anchieta. 
A celebração ocorreu na noite da sexta-
feira, dia 16 de janeiro.

Com a igreja cheia para conhecer o novo 
pastor, após receber o imenso carinho 
da assembleia, Frei Raphael assim se 
expressou: “Agradeço a Deus, que foi 
sempre muito benevolente comigo. 
Agradeço a Dom Nelson pela fraterna 
acolhida. Um agradecimento especial 
para todas as paróquias por onde passei. 
Principalmente para a ‘Nossa Senhora 

de Guadalupe’. Vejo aqui inúmeros 
rostos amigos que fizeram questão de 
compartilhar comigo este momento tão 
importante em minha vida, o momento 
em que sou empossado na paróquia São 
Judas Tadeu. Saibam que vocês jamais 
sairão do meu coração”.

Pe. Eanes assume uma nova missão 
em nossa Diocese

Frei Rapahel é o novo Administrador
da São Judas Tadeu do Planalto

Região Pastoral Santo André – Centro 
Paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu
Pároco: Pe. Edmar Antônio de Jesus
Vigário e Ecônomo: Pe. Romeu Leite Izidório 

Região Pastoral Santo André – Utinga
Elevação da Paróquia Senhor do Bonfim a 
Santuário  

Região Pastoral SBC – Centro 
Paróquia Santa Teresinha
Pároco:  Pe. Manoel Ferreira de Miranda 
Neto, NDS

Criação de nova Paróquia: Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro (Bairro DER)
Pároco: Pe. Wilton Maximiliano Mota, 
MIPK

Paróquia São João Batista - Rudge Ramos
Vigário Paroquial: Pe. Alex Sérgio da Silva, 
MIPK

Paróquia Jesus de Nazaré
Vigário Paroquial: Pe. Cleidson Pedroso 
Souza 

Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito
Vigário Paroquial: Pe. Nivaldo Lenzi

Região Pastoral SBC  –  Anchieta
Paróquia São Judas Tadeu
Administrador Paroquial: Frei José Raphael 
Junior

Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida
Vigário Paroquial e Vice-Reitor: Pe. José 
Ailton Teixeira 

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 
Vigário Paroquial: Pe. Paulo Roberto Vicente

Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe  
Administrador Paroquial: Pe. Ryan Mathew 
Holke, MIPK

Região Pastoral São Caetano do Sul 
Paróquia Nossa Senhora da Prosperidade
Pároco: Pe. Silvânio José da Silva

Região Pastoral Mauá/RP/RGS 
Paróquia São José - Mauá
Pároco: Pe. Eanes Roberto de Lima

Uso de Ordem:
Diácono Edmir dos Reis: Paróquia São 
Geraldo Magela - SBC
Diácono Geraldino Pereira Coutinho: 
Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida 
- SBC
Diácono Celso Luiz Sais: Paróquia São João 
Batista - SCS
Diácono Clodoaldo Cézar Sonvez: Paróquia 
São Felipe Apóstolo - Mauá
Diácono João Lázaro da Silva: Paróquia São 
José - Mauá 

Nomeação de pároco para os seguintes 
padres:

Pe. Leandro Alves Figueredo - Paróquia 
Nossa Senhora das Dores - S A Centro
Pe. Felipe Cosme Damião Sobrinho - 
Paróquia Nossa Senhora das Graças - S A 
Leste
Pe. Jadilson Jardim Pinheiro - Paróquia 
Nossa Senhora da Paz - S A Leste
Pe. Renato Aparecido da Cruz Souto - 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima - S A 
Utinga
Pe. Sidcley Alves Machado - Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes - S A Utinga
Pe. Vagner Franzini - Paróquia São Camilo 
de Léllis - S A Utinga
Pe. Renato da Silva Fernandez - Paróquia 
Santa Edwiges - SBC Centro
Pe. George Rodrigues - Paróquia Santo 
Antônio - Batistini - SBC Anchieta

Pe. Wanderson Cintra Silva - Paróquia Nossa 
Senhora da Candelária - SCS
Pe. Rogério Duarte Irmão - Paróquia São 
Francisco de Assis - SCS
Pe. Francinaldo de Souza Justino - Paróquia 
Santo Antônio - SCS
Pe. Flávio José dos Santos - Paróquia São 
João Batista - SCS
Pe. Dayvid da Silva - Paróquia Bom Jesus de 
Piraporinha - Diadema
Pe. Julio Rodrigues Neves Junior - Paróquia 
Maria Mãe dos Pobres - Diadema
Pe. André Rodrigues da Silva - Paróquia 
Cristo Rei - Diadema
Pe. Antônio Becker Ferreira - Paróquia São 
Pedro Apóstolo - Taboão
Pe. Jurandir Ribeiro - Paróquia São Benedito 
- SBC
Pe. Alexandre Costa Santos - Pároco/
Reitor - Paróquia Santuário Nossa Senhora 
Aparecida Pauliceia

Designação do ano pastoral:
Everton Gonçalves da Costa - Paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe - Anchieta
Guilherme Melo Sanches - Paróquia Santa 
Maria - Demarchi - SBC
Jackson Henrique da Silva - Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida - Alves Dias - SBC
Miguel Frutuoso de Souza Filho -  Paróquia 
Matriz Imaculada Conceição - Mauá
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Agenda Diocesana

02/02 - Segunda-Feira - 19h - Missa dos 
Religiosos e Consagrados na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo: Praça do 
Carmo, Centro de Santo André.

07/02 - Sábado - 9h - Missa de Ordenação 
Diaconal na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo: Praça do Carmo, Centro de Santo 
André.

18/02 - Quarta-feira - 19h30 - Lançamento 
oficial da Campanha da Fraternidade 2015 
na Diocese de Santo André: Praça do 
Carmo, Centro de Santo André.

21/02 - Sábado - das 8h até as 13h - 
Encontro Pastoral do SP 2 na sede da Cúria 
de Santo Amaro.

Você também pode ajudar esta obra
Um pouco de São Francisco nesta ação

Você já pode participar do Curso Popular 
de Teologia que oferece a possibilidade 
de formação e aprofundamento teológico/

pastoral aos leigos e leigas que atuam na Igreja e na 
sociedade.

O curso é destinado aos agentes de pastoral, 
ministros, catequistas, enfim, todas as pessoas 
que desejam aprofundar sua fé. Lembramos 
que não há necessidade de formação escolar. A 
duração é de 4 anos e as aulas acontecem uma vez 
por semana e terão início ainda em março.

Frei Rapahel é o novo Administrador
da São Judas Tadeu do Planalto

O cheiro bom da comida da Casa 
Fraternidade de Assis, na Vila 
Pires, em Santo André, está 

forte. É domingo, dia de macarronada 
com frango, comida preparada pelos 
próprios irmãos acolhidos pelos 
religiosos e que se multiplica em quase 
200 marmitas que serão entregues aos 
moradores em condição de rua em Santo 
André.

Enquanto o Ir. Carlos Alberto Carvalho, 
carinhosamente chamado de Frei Beto e 
responsável pela casa, prepara as duas 
equipes que se dividem para entregar 
comida aos mais necessitados, outros 
38 irmãos acolhidos na Casa começam 
a almoçar e assistem a um programa 
esportivo. Pessoas acolhidas que estão 
em condições melhores servem aqueles 
com dificuldades físicas ou mentais.

A equipe do Frei Beto, que conta com 
mais três voluntários, sai rumo ao Centro 
de Santo André, sob um sol escaldante 

que todos já conhecem neste verão, 
(principalmente o religioso, devida suas 
vestes). “Acostumei-me. Se estou sem 
elas, é como se estivesse nu”, explica o 
Frei, que tem mais quatro religiosos em 
sua casa. “Nunca deixamos de entregar 
comida a quem precisa nestes três anos 
e seis meses que estamos em Santo 
André”, assegura. 

Frei Beto é conhecido entre os 
moradores de rua, tanto que sua chegada 
já é esperada e comemorada. “Olha 
gente, é o Frei Beto. Ele chegou. Tudo 
bem, Frei Beto? Você me dá uma?”, pede 
uma moradora de rua. “Hoje eu já tenho 
lugar para comer, dá para quem está 
mais necessitado”, diz outro irmão de 
rua, que fez bem, porque rapidamente as 
marmitas iam se acabando.

Um dos voluntários de Frei Beto nesta 
missão é David Jesus - de Mauá -, que 
participa da Pastoral de Rua em sua 
cidade. “Este trabalho que faço com 

os irmãos me dá força para encarar a 
semana. Aqui a gente vê onde o ser 
humano pode chegar, estamos ajudando 
o próprio Cristo”, diz David.

David tem razão. Ao olhar para cada 
rosto marginalizado, Frei Beto enxerga o 
próprio Jesus que a sociedade ignora no 
dia a dia. O religioso tenta recuperá-los, 
levá-los para a Casa de Assis e cuidar 
deles, ou ao menos entregar o prato de 
comida, assim como ensinou Jesus e 
o próprio São Francisco de Assis nos 
mostrou. “Não temos um limite na Casa. 
Queremos ajudar quem mais precisa”, 
explica o religioso. “Se um dia alguém 
me presentear com uma BMW (carro), 
vou dizer ‘muito obrigado, eu aceito’. 
Vendo na mesma hora e dou o dinheiro 
aos pobres”, justificou. 

Aliás, Frei Beto está há 15 anos na 
Fraternidade e a conheceu em São José 
dos Campos, cidade que a Casa de 
Assis começou, com o Ir. Reinaldo, seu 
fundador (na época, o bispo de São José 
era Dom Nelson Westrupp, scj, que deu 
grande impulso à missão, como o próprio 
Frei Beto contou).

O então Carlos Alberto chegou a 
ter três restaurantes, antes de se enfiar 
em dívidas e brigas com os irmãos de 
sangue. Quando reencontrou o Senhor, 
através de sua ex-noiva, seus negócios 
melhoraram e quitou seus débitos, mas 
largou tudo para cuidar dos pobres. “Não 
sei como falar. Antes tinha tudo, mas não 
era preenchido. Hoje não tenho nada 
porque o que tenho é dos pobres. Servir 
aos pobres e adorar Jesus Sacramentado, 
esta é minha vida”, comemora Frei Beto.

Após entregarem todas as marmitas, 
a equipe de Frei Beto retorna à Casa, 
onde alguns irmãos estão trabalhando, 
outros dormindo ou vendo televisão. 
Os voluntários se despedem e Frei Beto 
volta suas atenções para as necessidades 
da Casa, que não são poucas.

 
COLABORAÇÃO

Quem quiser mais informações sobre 
a Fraternidade Casa de Assis ligue no 
número (11) 4455.1773. Frei Beto pede 
apenas para não ligar às segundas-
feiras, dia voltado para oração na Casa, 
e aos domingos, quando ele fica mais 
tempo fora de casa, para participar 
da Santa Missa, além da visita aos 
moradores. O religioso também palestra 
sobre a Pastoral de Rua, caso você 
esteja interessado em implantar na 
sua Paróquia. Diversos paroquianos e 
sacerdotes já fazem sua colaboração. 
Você também pode ajudar esta obra e 
assim colaborar com aqueles que mais 
precisam. 

Por Thiago Silva

DIOCESE ABRE INSCRIÇÕES PARA 
CURSO POPULAR DE TEOLOGIA

• Santo andré

Centro Comunitário Padre Capra, em 
Terça-Feira (Tarde e Noite).

Paróquia São José Operário
Terça-Feira (Noite).
Paróquia Mãe de Deus e dos Órfãos 

Quarta-Feira (Noite).
Catedral Nossa Senhora do Carmo, 
Quarta-Feira (Noite).

•São Bernardo do Campo

Matriz N. Sra. da Boa Viagem de São 
Bernardo: Quinta-Feira (Noite).

• diadema

Matriz N. Sra. Imaculada Conceição, 
em Diadema: Quinta-Feira (Noite).

Mais informações na Coordenação 
com Lúcia: 
Tel.: 4479-2335 ou cel.: 9.9115-4623.

LOCAIS:
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Paróquia Senhor do Bonfim será o novo Santuário na Diocese

O ano de 2015 promete ser 
especial para o povo de 
Deus da Paróquia Senhor 

do Bonfim, em Santo André. A igreja, 
que completa 72 anos de história, está 
prestes em se tornar mais um Santuário 
na Diocese de Santo André, depois do 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, 
em São Bernardo. O Jornal Boa Notícia 
conversou com o pároco, Frei Nestor 
Marin, OFM Conv., que conta como foi 
o processo para esta mudança bastante 
significativa.

Recordamos que a Paróquia Senhor do 

Bonfim está sob a responsabilidade da 
Ordem dos Frades Menores Conventuais, 
da província de São Francisco de Assis, 
desde 1949.

Boa Notícia: Como foi o processo para 
transformar a Paróquia em Santuário?

Frei Nestor: Sempre foi um desejo de 
nossa província tornar a Casa Mãe dos 
frades em um centro de espiritualidade. 
Com todas as mudanças que vêm 
ocorrendo em nosso país e em São 
Paulo, pensamos que estaria na hora de 
proporcionar ao povo de Deus um maior 
atendimento no que se refere à nossa fé. 
Como falou o Papa Francisco, é preciso 
que os pastores tenham o cheiro das 
ovelhas, assim sendo acreditamos que 
podemos oferecer este serviço também.

Em conversa com Dom Nelson 
(Westrupp, scj), nosso bispo diocesano, 
chegamos a bom termo que poderia ser 
sim um centro de acolhida de fiéis e 
romeiros, visto que já temos uma boa 
estrutura e um atendimento agradável 
aos que nos procuram.

BN: É um presente para a Paróquia, 
que completa 72 anos em 2015? 

Frei: Quanto aos 72 anos de nossa 
presença no Brasil, acredito ser 
providencial, pois este número na Bíblia 

tem um grande significado; ele é a soma 
de sete vezes o número dos discípulos de 
Jesus. Se pesquisarmos os números ‘seis’ 
e ‘doze’, veremos que são de extrema 
relevância na história de nossa fé.

BN: Foi preciso alguma mudança 
estrutural para a mudança?

Frei: Num primeiro instante, nada 
mudamos estruturalmente falando, 
estamos sim pensando vários 
encaminhamentos para melhorar ainda 
mais o atendimento ao povo de Deus 
e aprimorando as realidades que ainda 
estão um tanto limitadas; desde a liturgia 
até a própria acolhida. Estamos pensando 
também algumas formas de divulgação 
do próprio Santuário, visto que não 
temos um padroeiro, um Santo, mas o 
próprio Senhor crucificado, que para nós 
franciscanos é de grande significância, 
pois optamos para viver no esvaziamento 
até as últimas consequências. Para São 
Francisco de Assis o Nosso Deus tornou-
se criança, fez-se Eucaristia e entregou-
se à morte e morte de cruz.

BN: O que muda na vida comunitária?
Frei: Temos presente que a maior 

mudança da comunidade é convocá-la a 
se torna cada vez mais um sinal vivo da 
presença de Jesus ressuscitado para os 

romeiros e todos os que forem frequentar 
o Santuário. Em um mundo de tanta 
injustiça e agressividade, temos que ser 
uma porta de esperança de dias novos.

BN: Como se deu o processo? Já tem 
data para a missa que vai oficializar a 
mudança?

Frei: O que fizemos foi conversar 
com a Província em primeiro lugar. 
Em seguida o nosso provincial, Frei 
Gilson Miguel Nunes, procurou o Bispo 
diocesano, Dom Nelson, o qual orientou 
os passos, conforme segue no Direito 
Canônico. Quanto à data da elevação a 
Santuário, terei uma conversa com Dom 
Nelson ainda em fevereiro e marcaremos 
a data e o horário para realizarmos a 
cerimônia.

Texto por Thiago Silva

Um sinal vivo da presença de Jesus ressuscitado para os romeiros

A Casa Mãe da Igreja particular 
de Santo André, a Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, está 

em festa. O bispo Dom Nelson Westrupp, 
scj, presidiu Santa Missa no domingo 
(25) em comemoração aos 75 anos de 
história (ou Jubileu de Diamante) da 
Paróquia. O pároco, Vanderlei Nunes, 
e o vigário, Pe. Giacomo Pellin, co-
celebraram a Missa, que contou com a 
presença de centenas de fiéis.

Dom Nelson ressaltou a 
importância da Casa Mãe 
e também de todos que 
passaram por ela, entre bispos, 
sacerdotes, religiosos e leigos. 
“Nosso caminho solene é 
imitar Cristo, sobretudo, na 
comunidade paroquial, que 
celebra 75 anos de história. Que 
aqui as pessoas se transformem 
em um só coração e uma só 

alma. Queremos fazer memória daqueles 
que passaram por aqui dedicando sua vida 
a Deus”, destacou o bispo.

Ele ainda lembrou que todos possam 
continuar o trabalho realizado nestes 
75 anos. “Continuem dando exemplo 
para as gerações futuras. Temos a 
responsabilidade de sermos testemunhas 
autênticas do Evangelho, a exemplo de 
São Paulo Apóstolo (no dia 25 de Janeiro 
também se recorda à Conversão de 

Paulo)”, disse Dom Nelson.
O bispo ainda pediu para que fossem às 

ruas para evangelizar. “O Papa Francisco 
insiste para irmos às periferias das grandes 
cidades e nos tornarmos boca e microfone 
de Deus. Tornar-se o WhatsApp de 
Deus para proclamar Sua mensagem”, 
completou.

O Pe. Vanderlei Nunes agradeceu a 
todos que contribuíram com a história 
da Paróquia Nossa Senhora do Carmo 
e aproveitou para ler os nomes dos 15 
párocos e dos 22 vigários que a Casa Mãe 
da Diocese já teve. Ele também inaugurou 
junto com Dom Nelson e o Pe. Giacomo 
uma placa comemorativa dos 75 anos. 
“Agradeço muito a Dom Nelson, que 
encurtou suas férias apenas para estar aqui 
conosco celebrando. E também a cada um 
que passou por aqui”, disse o sacerdote.

HISTÓRIA - Criada por decreto de Dom 
José Gaspar Affonseca e Silva, então 

arcebispo metropolitano de São Paulo, 
em 25 de Janeiro de 1940, e oficialmente 
instalada em 25 de Janeiro de 1940 pelo 
Monsenhor Ernesto de Paula, vigário 
geral da Arquidiocese de São Paulo, 
a Paróquia Nossa Senhora do Carmo 
e Santo Antônio teve sua construção 
iniciada em 1919, quando foi lançada a 
pedra fundamental pelo Pe. Luiz Capra, 
missionário Scalabriniano e primeiro 
vigário da cidade de Santo André.

O terreno foi doado por Bernardino 
Queirós dos Santos e a obra foi assumida 
com ajuda de familiares tradicionais da 
cidade. Os Scalabrinianos também deram 
grande contribuição para a construção 
da Igreja. O primeiro pároco foi o Pe. 
Sylvestre Murari.
Quer saber mais da história da Catedral 
da Diocese? 
Acesse: www.catedraldocarmo.org.br

Casa Mãe da Diocese comemora Jubileu de Diamante
Os 75 anos da Catedral contou com a presença de centenas de fiéis

Foto da construção da Catedral Nossa senhora do Carmo 



Atendendo à prioridade eleita 
pelo 7º Plano Diocesano 
de Pastoral da Diocese de 

Santo André, foi constituída pelo Bispo 
Diocesano, Dom Nelson Westrupp, scj, 
a Comissão do Projeto “Paróquias e 
Comunidades Irmãs” com os seguintes 
integrantes: Padre Flávio Gomes de 
Alcântara, Padre Ademir Santos de 
Oliveira, Padre Antônio Luiz de Araújo, 
Rosa Maria Lino Caminoto e Roberto 
Vertamatti, que já estão trabalhando esta 
questão abordada na Quarta Urgência.

Esta comissão, cujo 
exercício tem duração de 
três anos (2014/2017) foi 
formada de acordo com a 
prioridade pastoral eleita, 
criando um trabalho conjunto 
entre o Conselho de Assuntos 
Econômicos e Jurídicos 
Diocesanos (CAED), 
Conselho Presbiteral, Colégio 
de Consultores e Coordenação 
Diocesana de Pastoral.

O presidente da Comissão, 
Padre Flávio explicou que 
a CNBB há mais de duas 
décadas vem sensibilizando as 
dioceses a aderir a esta ação, 
e que na Diocese de Santo 
André aconteceram ações 
localizadas, protagonizadas 
por um padre ou outro, mas 
que agora o Projeto Paróquias 
e Comunidades Irmãs ganha 
uma conotação mais ampla 

e realmente de pertença à Diocese. “É 
muito simples, não há complicação 
alguma, ou seja, a paróquia com mais 
condições adotará os projetos prioritários 
das comunidades mais enfraquecidas 
financeiramente”, explicou.

A explanação de Padre Flávio tem valor 
porque inicialmente surgiram algumas 
análises preocupadas com possíveis 
dificuldades, mas como a receptividade 
tem sido muito grande nessa ação, tem 
ficado claro que ela veio para ficar na 
Diocese de Santo André. “Tenho me 

esforçado para que o povo compreenda 
o significado social da Quarta Urgência. 
É preciso que seja entendido por todos. 
É preciso despertar no povo o interesse 
em participar do evento. Este projeto 
tem a essência do Evangelho. É um jeito 
de construir o Reino de Deus. Gostaria 
que cada paróquia criasse ao menos um 
evento – pequeno que fosse – por ano, 
e que a renda fosse encaminhada para 
atender esta finalidade”, expressou Padre 
Flávio.

Para que os projetos sejam aceitos é 
preciso que passe pelo crivo de alguns 
critérios, tais como: que a paróquia 
tenha instalado e atualizado o 
Sistema de Controle Financeiro 
Paroquial e de Registro dos 
Sacramentos; Que exista um 
projeto objetivo bem elaborado, 
apresentando a realidade e a 
necessidade da paróquia, e as 
demandas para a realização do 
mesmo; A paróquia deve ter 
pleno funcionamento e estar em 
comunhão com as orientações 
diocesanas e Conselho Pastoral 
Paroquial (CPP) e o Conselho de 
Assuntos Econômicos Paroquial 
(CAEP) para que, em comunhão 
com o pároco, possa participar 
de forma ativa na elaboração e 
acompanhamento do projeto; O 
projeto deverá ser encaminhado 
para a Comissão, que, após a 
devida apreciação, encaminhará 
ao Conselho Presbiteral e, por 

fim, ao Colégio de Consultores, a quem 
cabe decidir a aprovação do projeto; A 
paróquia atendida pelo projeto deverá 
apresentar mensalmente a prestação 
de contas ao Conselho de Assuntos 
Econômicos e Jurídicos Diocesano. É 
preciso que apresentem três orçamentos 
para a execução do projeto.

Para a execução deste programa foi 
aberta uma conta específica para esta 
finalidade:
Banco HSBC 399
Agência 0204 
CC: 01.190-13 
CNPJ: 57.591.349/0001-62.
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A Quarta Urgência em ação: Paróquias humildes serão 
acolhidas pelas demais paróquias

Coleta “Campanha da Evangelização”

É preciso despertar no povo o interesse em participar deste evento

Presidente da Comissão do 7º Plano Diocesano de Pastoral, 
Padre Flávio Gomes de  Alcântara.

Habitualmente a Coleta para a Evangelização acontece no Terceiro Domingo do Advento e tem por finalidade ajudar no trabalho evangelizador da Igreja no Brasil. 
Agradecemos a todas as Paróquias pela colaboração com este projeto. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 26 de janeiro de 2015.



11 de outubro de 1954:
 nasce o Instituto

Um dia, uma das jovens da MI 
perguntou se podia consagrar-se a Deus 
nesse carisma. Após resistências e 
medos, “fiz um ato de adesão à vontade 
de Deus. Depois de muita reflexão, 
oração e espera, demos início ao Instituto 
das Missionárias da Imaculada-Padre 
Kolbe. Era 11 de outubro de 1954”. Daí 
em diante, nosso Instituto, como um 
barquinho no grande oceano da Igreja, 
não contando com as próprias forças, mas 
com a bondade da Imaculada, chegou à 
Argentina (1969), aos Estados Unidos 
(1983), à Bolívia (1988), a Luxemburgo 
(1991), à Polônia (1994), ao Brasil 
(1996), e ao México (2000). 

Em 1988 nasceu também a realidade dos 
Voluntários da Imaculada Padre Kolbe, 
leigos e clérigos que compartilham a 
mesma espiritualidade e que são chamados

 

a um testemunho forte nos vários setores 
sociais e corporativos. Por último, em 
1997, nasceram os Missionários da 
Imaculada-Padre Kolbe, presentes no 
Brasil: uma realidade jovem e viva que 
já incorpora alguns sacerdotes ordenados 
por Dom Nelson Westrupp, bispo desta 
diocese.
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Este é o slogan que acompanha 
o Instituto das Missionárias da 
Imaculada-Padre Kolbe neste 

ano jubilar (de 11 de outubro de 2014 a 
11 de outubro de 2015). É uma ocasião 
para percorrer as principais etapas da 
nossa história para nos abrir ao futuro 
com entusiasmo.

Estamos no Brasil desde 1996, 
localizadas na Diocese de Santo André e 
na Arquidiocese de Campo Grande. Mas, 
voltemos ao início, em Bolonha, na Itália. 
Era 1945 quando a Padre Luigi Faccenda, 
um jovem frade, foi confiado à Milícia da 
Imaculada local. Ele, que sonhava com a 
vida missionária, se encontrou, perplexo 

e sem entender, “diante de um primeiro 
grupo de senhoras idosas, algumas 
crianças e poucos adolescentes, sem um 
programa concreto e sem experiência”. 
E confessou: “No início não havia um 
programa determinado, nos unia somente 
o desejo mais ou menos expresso de nos 
consagrar totalmente à Imaculada como 
instrumentos nas suas mãos imaculadas, 
para salvar e santificar as almas”.

Padre Luigi Faccenda quis aprofundar 
a espiritualidade de Kolbe para 
compreender onde residia o fascínio pelo 
qual ele era envolto. E descobriu Maria. 
Ele entendeu o ideal de: levar cada 
homem a Deus, através da Imaculada.

60 anos… guiados por um sonho

O hoje da nossa missão 

Foto: Arquivo MIPK 

Foto: Arquivo MIPK 

Missionárias e Voluntários da Imaculada-Padre Kolbe, 
visitando as famílias carentes do Riacho Grande.

Padre Luigi Faccenda, fundador do Instituto das Missionárias 
e dos Missionários da Imaculada-Padre Kolbe

Em nível diocesano, colaboramos com 
as paróquias em várias modalidades, 
realizando encontros de oração e 
de formação, levando o testemunho 
missionário e tornando conhecida a 
espiritualidade de São Maximiliano 
Kolbe. O coração do nosso apostolado 
é o cuidado e a animação dos grupos 
marianos, para um caminho de fé com 
Maria. O nosso desejo é que todos 
possam confiar-se a Ela e encontrar na 
sua maternidade espiritual uma ajuda 
concreta para a sua vida. Por isso, além 
dos itinerários específicos para o ato de 
consagração, colaboramos nas missões 
paroquiais e em semanas e jornadas 
marianas.

Em algumas regiões da América Latina, 
atuamos por meio de obras sociais, em 
que é oferecida uma formação humana e 
espiritual, onde se organizam atividades 

educativas em favor das famílias mais 
ameaçadas. Crianças e adolescentes são 
acompanhados com reforços escolares e 
cursos de leitura, arte, cinema, esporte, 
dança e teatro. Na Bolívia trabalhamos 
também em um Centro Médico, enquanto 
que aqui no Brasil temos o Centro Social 
Maximiliano Kolbe, no Riacho Grande, 
em São Bernardo do Campo - SP, 
também nesta diocese.

Outro campo de ação privilegiado 
é o dos meios de comunicação: das 
revistas marianas mensais às Edições da 
Imaculada, do rádio ao vídeo, da web 
ao network social, temos vivo o espírito 
de São Maximiliano que, no início do 
século passado, na aurora da sociedade 
midiática, havia intuído a imensa força 
de penetração dos meios de comunicação 
e neles havia investido todas as energias, 
tendo em vista a evangelização do maior 
número possível de pessoas. Nessa 
região, atuamos na formação e conteúdos 
da revista O Mílite e da Rádio Imaculada 
Conceição 1490 AM.

Monica Reale
Missionária da Imaculada-Padre Kolbe


