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Consagradas
no AMOR   na  ALEGRIAe

65 anos de histórias, 
o presente e o futuro

Tríduo celebrativo nas paróquias e missa 
solene na Catedral do Carmo reuniram centenas 
de fiéis das dez regiões pastorais, que recordaram 
o legado da Igreja Católica no Grande ABC 
desde a fundação da diocese e projetaram a ação 
evangelizadora nos tempos atuais. Página 4.

Os caminhos para sermos 
bons catequista

Semana Bíblico-Catequética aconteceu 
simultaneamente em cinco locais com palestras 
que ofereceram formação sobre querigma, 
liturgia, comunicação, vivência em comunidade 
e a evangelização atualmente, em sintonia com 
os itinerários do 8º Plano de Pastoral. Página 5.

Leia mais na página 3
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A voz do Pastor

Em agosto,  celebramos o padroeiro 
dos padres,  São João Batista Vianey, 
Cura d‘Ars,  e por isso, se convencionou 
dedicar o mês de agosto a rezar,  de 
maneira especial, pelos sacerdotes.

A palavra vocação evoca-nos o 
chamado à santidade em primeiro lugar, 
o que é válido para todos os batizados. 
Mas em especial,  refere-se à vocação 
dos sacerdotes, os presbíteros da Igreja. 
O mês de agosto foi instituído como 
mês vocacional, pelos bispos do Brasil 
(CNBB), em 1981, na 19ª Assembleia 
Geral, com a finalidade de aprofundar 
a conscientização sobre o chamado de 
Deus a cada batizado em seu particular 
estado de vida.

Todas as vocações,  a partir de nossa 
fé e dos Evangelhos, têm sua referência 
em Cristo. É Ele a chave necessária 
para a compreensão das realidades,  
tanto batismais como sacerdotais em 
nossa Igreja.

Na primeira semana do mês 
de agosto, celebramos a vocação 
sacerdotal. Com o único e definitivo 
sacrifício da cruz, Jesus comunica a 
todos os seus discípulos a dignidade e 
missão de sacerdotes da nova e eterna 

Aliança. Os batizados são as pedras vivas 
com as quais se constroem o edifício da 
Igreja (cf. 1Pd 2,4-5).

Os presbíteros são escolhidos entre 
os batizados para participar da missão 
e consagração de Cristo mediante o 
sacramento da Ordem, em virtude do 
qual são configurados a Jesus Cristo 
Pastor, com a missão de anunciar a Boa-
Nova em nome e na pessoa de Jesus.

Na segunda semana,  celebramos a 
vocação ao matrimônio juntamente com 
a Semana da Família que foi chamada por 
São João Paulo II de “santuário da vida”.

Na terceira semana,  celebramos a 
vocação à vida religiosa. Os religiosos e 
consagrados dão o exemplo de uma vida 
santa e dedicada a viver a “radicalidade 
evangélica”, assumindo a pobreza, castidade 
e obediência em comunidade de vida.

Na quarta semana,  celebramos a 
vocação laical. Os leigos e leigas são 
testemunhas da alegria do Evangelho em 
todos os ambientes. É significativo que 
no último domingo do mês celebremos 
o “dia do Catequista”. Vocação que 
sobressai entre os ministérios laicais.

Convido nossa Igreja a rezar pelos 
sacerdotes e,  em especial,  rezar e se 

Pedi ao Senhor da messe que envie operários (Mt 9,38)

Diocese de Santo 
André integra o 

projeto Comunhão e 
Partilha da CNBB 
Iniciativa ajuda na formação de 

seminaristas no Nordeste e Amazonas

Desde 2013, a Diocese 
de Santo André participa 
do Projeto Comunhão e 
Partilha, que teve início 
na 50ª Assembleia Geral 

da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), em 2012. O projeto, 
baseado nos Atos Apóstolos em que diz: 
“Os cristãos tinham tudo em comum, 
ajudavam-se mutuamente e às igrejas 
necessitadas”, foi elaborado visando 
auxiliar as dioceses mais carentes 
espalhadas pelo Brasil, particularmente 
do Nordeste e Amazonas, na formação 
de seus seminaristas e futuros padres.

A ideia partiu de Dom Alfredo 
Sehaffer, hoje bispo emérito de 
Parnaíba-PI. Dando exemplo desta 
partilha, a Diocese de Santo André 
enviou ao projeto R$ 45.361,86 no ano 
de 2017, e R$ 52.977,03 em 2018. Neste 
ano, até o momento foram enviados R$ 
21.691,48.

O presidente da Comissão Episcopal 
do Projeto Comunhão e Partilha da 
CNBB, Dom José Walmor Cesar 
Teixeira, bispo de São José dos Campos 
(SP), expõe a necessidade financeira 
de diversas dioceses, espalhadas pelo 
Brasil. Isto fez despertar a elaboração 
do projeto. “Foi a partir destas 
necessidades que surgiu a ideia e, por 
votação unânime, cada diocese doa da 
sua receita ordinária 1%, mensalmente”, 
informa o bispo.

Dados da CNBB informam que, 
em 2017, foram atendidas 48 dioceses, 
o que permitiu a formação de 393 
seminaristas. Em 2018, o projeto chegou 
a 49 dioceses e atendeu 500 seminaristas 
de filosofia e de teologia. Em 2019, 
são 48 dioceses sendo atendidas e 424 
seminaristas.

A explicação do Papa Francisco 
aconteceu durante o Angelus, no dia 
28 de julho, na Praça São Pedro, no 
Vaticano, ao falar sobre a passagem 
de Lucas em que Jesus ensina seus 
discípulos a oração do Pai Nosso. Uma 
maneira de rezar diferente para a época, 
a ponto de suscitar nos discípulos o 
desejo de serem “partícipes desses 
momentos de união com Deus, para 
saborear plenamente sua doçura”. Esse 
“diálogo entre pessoas que se amam”,  
é a “novidade da oração cristã”. "Um 
diálogo de Filho ao Pai, um diálogo 
entre filhos e Pai. Esta é a oração cristã."

Os discípulos – explica o Papa – 
sabiam rezar segundo as fórmulas 
da tradição judaica da época, “mas 
também desejavam poder viver 
a mesma "qualidade" da oração 
de Jesus”. Ademais, os discípulos 
percebem que a oração de Jesus, revela 
“uma ligação íntima com o Pai, tanto 
que desejam ser partícipes desses 
momentos de união com Deus, para 
saborear plenamente sua doçura”.

Aproveitando que estavam em um 

lugar isolado, esperam Jesus concluir sua 
oração e, tomados por esta curiosidade, 
pedem a Ele que lhes ensine a rezar.

Em resposta, “Jesus não dá uma 
definição abstrata da oração, nem 
ensina uma técnica eficaz para rezar e 
"obter" alguma coisa”, mas convida seus 
seguidores a fazerem a experiência de 
oração, colocando-os diretamente em 
comunicação com o Pai, despertando 
neles um anseio por um relacionamento 
pessoal com Deus, com o Pai”.

Neste sentido, dá a eles a oração 
do "Pai Nosso", “talvez o dom mais 
precioso que nos foi deixado pelo divino 
Mestre em sua missão terrena.”

Depois de nos ter revelado o seu 
mistério de Filho e irmão, com aquela 
oração Jesus nos faz mergulhar na 
paternidade de Deus, “e isto quero 
sublinhar”, disse Francisco:

“Quando Jesus nos ensina o Pai 
Nosso, nos faz entrar na paternidade de 
Deus e nos indica o modo para entrar 
em um diálogo orante e direto com Ele, 
através do caminho da confiança filial. 
É um diálogo entre o pai e o seu filho, o 

filho com o pai ”
“O que pedimos no “Pai Nosso” 

já está realizado em nós no Filho 
Unigênito: a santificação do Nome, 
o advento do Reino, o dom do pão, 
do perdão e da libertação do mal. 
Enquanto pedimos, abrimos a mão para 
receber.  Receber os dons que o Pai 
nos mostrou no Filho. A oração que o 
Senhor nos ensinou é a síntese de toda 
oração, e nós a dirigimos ao Pai sempre 
em comunhão com os irmãos.”

Papa: com o "Pai Nosso", Jesus nos faz entrar na paternidade de Deus

empenhar pelas vocações sacerdotais. 
O serviço de animação vocacional é 
uma urgência pastoral para todas as 
dioceses, mas em especial para nós.

Quero agradecer de modo 
especial,  às “Mães (pais) e Madrinhas 
(padrinhos) orantes pelos sacerdotes”;  
iniciativa tão bonita, surgida em nossa 
Igreja para sustentar os sacerdotes e as 
vocações com as orações.

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

"Aqui está a novidade da oração cristã! Ela é o diálogo entre pessoas que se amam, um 
diálogo baseado na confiança, apoiado pela escuta e aberto ao compromisso solidário"
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Qual seu nome completo?
Alice Rodrigues Lima, Maria de 

Lourdes Medeiros e Solange dos 
Santos.

 
Qual sua paróquia de Origem?
Alice: Venho da Paróquia Santa 

Teresinha do Menino Jesus, Diocese de 
Irecê, Bahia.

Lourdes: Matriz de Santo André e 
Capela Menino Jesus da Serra do Mar, 
no Riacho Grande.

Solange: Paróquia Nossa Senhora 
das Dores, Santo André.

Quando sentiu o chamado para 
a consagração? 

Alice: Desde pequena, nas pastorais 
e na minha paróquia na Bahia, com 
os padres e crianças. Mas foi na 
adolescência que esse chamado foi se 
intensificando e com a vinda para São 
Paulo, fui conhecendo outros modos de 
consagração. Com isso fui discernindo, 
até chegar aqui. 

Lourdes: Desde que comecei a 
participar e trabalhar na Igreja. 

Solange: Eu tinha 12 anos quando 
vim para a Vila Palmares, uma vizinha 
minha me chamou para participar das 
missas… E aí eu comecei a ajudar, 
sempre trabalhei assim. O padre Pedro 
e o padre Leandro me convidaram para 
ser uma consagrada e eu tive medo, 
não dei nem resposta, mesmo eles me 
motivando. Em 2016, o padre Marcos, 
que era seminarista na minha paróquia, 

me fez o convite, e eu fiquei muito 
inquieta, pensando muito nisso. Passado 
uns dias, ele me disse que tinha marcado 
com a Ir. Wilma pra eu conversar com 
ela, e não aceitava não como resposta. 
Fui, conversei com ela, que me tirou 
todos os medos, me explicou que eu 
não precisava deixar minha casa, meus 
familiares, e que eu teria uma vida ainda 
mais com Deus e a serviço dos irmãos.

Como é a preparação para a 
Consagração?

Alice: É uma preparação contínua, 
depende da caminhada da candidata. 
Pode levar um ou dois anos. São feitas 
entrevistas com o Bispo, com o diretor 
espiritual, com a equipe de formação. 
Muitas vezes, a candidata já vive a 
consagração no dia a dia, em comunidade, 
com sua paróquia e seu povo, então às 
vezes é mais uma “formalização” de 
uma vocação que ela já vive, mas não se 
deu conta.

Como funciona na prática a 
relação de Leiga Consagrada e 
paróquia/Diocese?

Alice: É um tipo de consagração que 
as pessoas não veem esplendor, mas 
nós vemos, é umas das consagrações 
mais lindas que existe, porque você não 
vive em congregação, não vive com as 
irmãs no convento. Nós vivemos na 
nossa paróquia, dando testemunho na 
nossa comunidade, pro povo, a gente 
trabalha e dá testemunho onde vive. 

Nossa ligação com Deus e com o 
bispo é fundamental, vivemos com o 
povo e como Jesus Cristo, que não foi 
nenhum padre, nenhum bispo, Jesus 
foi um leigo que viveu intensamente 
a vocação humana e divina. Nosso 
primor maior é Ele, e nossa estrela 
maior é Maria, consagrada e virgem 
por excelência. Os padres falam disso 
com muito carinho, e nós queremos 
seguir o modelo de Maria. Somos 
consagradas à Diocese, então temos 
que saber e estudar tudo o que acontece 
na nossa terra de missão.

Lourdes: É participando da 
comunidade diariamente, estando 
atenta ao que acontece na Diocese, pra 
que quando alguém nos questionar, 
e isso acontece muito, nós saibamos 
responder com firmeza. Eu sempre 
trabalhei muito com as crianças, na 
catequese, com os coroinhas. Então 
nosso papel é acolher, é dar espaço, 
deixar as crianças participarem, ajudar 
a caminhar, e não “podar”, por que se 
podar, perdemos essa criança que pode 
vir a ser uma irmã, um padre um dia. 
Nós não sabemos o que Deus quer para 
aquele jovem, e nosso papel é ajudá-lo 
da melhor maneira. 

Solange: A vida consagrada é 
uma experiência de amor. Estar à 
disposição do Senhor e viver para 
o povo. Ser aquela mãezona que as 
comunidades precisam. Nós vivemos 
a castidade, eu sou solteira, nunca tive 
filhos. Mas tenho uma família, com 

Consagradas
no AMOR   na  ALEGRIAe

No mês de agosto, celebramos as vocações da Igreja. De forma especial, falaremos um 
pouco sobre as Leigas Consagradas. Antes de tudo, lhe pergunto, você já ouvir falar sobre 
as Leigas Consagradas da nossa Diocese? 

São mulheres que dedicam suas vidas a Deus e a nossa Igreja Particular de Santo André. A 
consagração vivida por uma leiga tem princípio fundamental, pobreza, castidade e obediência, 
permanecem atuando nas paróquias e comunidades. Procuram sempre ajudar para a santificação do 
mundo dentro de cada realidade. Todas elas são um grande exemplo de que, mesmo em meio a 
tribulações da vida, Deus nos chama e nos mantém firmes e serenos quando 
fazemos Sua vontade.

A Diocese pioneira em receber leigas consagradas ao 
serviço de Deus e da Igreja Particular foi a Arquidiocese 
de São Paulo, que em 1972 acolheu as primeiras 
consagrações. Nossa primeira leiga consagrada é 
Wilma Carvalho, que consagrou-se pelas mãos de 
Dom Cláudio Hummes, em 28 de Novembro de 1993.

As consagradas Alice, Lourdes e Solange contam 
um pouco das suas histórias, que se misturam ao povo 
de Deus. Alice foi consagrada por Dom Décio em 28 
de julho de 2001, Lourdes por Dom Nelson em 18 de 
março de 2011 e Solange por Dom Pedro em 30 de 
novembro de 2017. Acompanhe:

muitos filhos espirituais que Deus 
me deu. É uma maternidade muito 
fecunda. É o alcance do amor de Deus, 
que é infinito, por que é Ele que usa da 
gente pra se fazer presente no meio do 
povo, e nem temos consciência disso 
às vezes.

O que você gostaria de fazer 
como leiga consagrada que ainda 
não realizou?

Alice: Formação dos leigos e 
oferecer acompanhamento espiritual.

Lourdes: Ainda quero evangelizar 
muita gente, porque esse trabalho 
nunca termina.

Solange: Tenho vontade de 
trabalhar numa ONG, mas preciso 
discernir se é cuidar de idosos, de 
pessoas em situação de rua ou doentes. 
Vou onde o Senhor me iluminar.

Deixe uma mensagem de 
incentivo para as mulheres que 
sentem uma inquietação vocacional:

Alice: Deixe que Deus te conduza 
no dia a dia para que seja do povo, para 
que viva para o outro.

Lourdes: Não tenha medo de se 
sentir chamada. É Deus quem chama, 
não fazemos nada por nós mesmas.

Solange: É maravilhoso estar a 
serviço e dedicar-se às coisas de Deus. 
O chamado à vida consagrada é uma 
experiência de amor, de podermos 
viver de perto o amor de Deus e ser 
Luz nesse mundo tão tenebroso.
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Falar da história da Diocese de 
Santo André em poucos minutos é 
praticamente impossível. Mas destacar 
a atuação transformadora na sociedade 
é suficiente para exaltar o protagonismo 
da Igreja Diocesana no ABC.

“Missão evangelizadora com 
promoção humana. Essa é a grande 
característica da nossa igreja. Sejamos 
uma igreja alegre e participativa”. A 
fala de Dom Pedro resume a trajetória 
da Diocese, que comemorou 65 anos na 
segunda (22/07), durante Missa Solene 
presenciada ao menos por 800 pessoas 
que lotaram a Catedral do Carmo. O 

tríduo ocorreu entre os dias 19 e 21/07.
Sobre o 8º Plano Diocesano de 

Pastoral, o bispo afirmou que “o Espírito 
Santo nos indicou o caminho da acolhida 
e da missão, o vicariato da caridade social, 
e outras iniciativas em sintonia com o 
passado de realizações, as quais nos 
ajudarão a focar no essencial”, projeta.

“É gratificante recordar o terço nas 
casas e as visitas aos doentes”, frisa 
Maria Madalena, 69 anos, que celebrava 
o aniversário no mesmo dia da santa. 
Jeferson Silva, 25 anos, reforça a 
importância de orar pelas vocações. “São 
fundamentais para a nossa diocese”.

O Coral Diocesano abrilhantou a 
solenidade. Padres, diáconos, seminaristas, 
pastorais e movimentos. Famílias, casais 
e crianças. Enfim, fiéis reunidos num só 
corpo, que é a Diocese de Santo André.

Aniversário de 65 anos da DioceseDom Nelson 
celebra 80 anos 

com missa
e divulgação

de livro
 Bispo emérito da Diocese de Santo 

André completa oito décadas de vida 
no dia 11 de setembro, com celebração 

e publicação sobre sua vida
 

O bispo emérito da Diocese 
de Santo André, Dom Nelson 
Westrupp,scj,  comemora 80 anos de 
vida no próximo dia 11 de setembro. 
Para essa data especial, o povo 
do Grande ABC está convidado a 
participar da celebração em Ação 
de Graças pelo seu aniversário, às 
19h30, na Catedral do Carmo. Logo 
em seguida, no mesmo local, os fiéis 
terão a oportunidade de adquirir o 
livro sobre a vida de Dom Nelson, no 
momento das homenagens.

A obra em questão trará fatos 
muito interessantes da vida desse 
homem sábio, culto e portador de 
profunda espiritualidade. O livro será 
comercializado com a finalidade de 
colaborar em obras sociais que o bispo 
homenageado ajuda mensalmente.

Com o lema episcopal “Sem mim 
nada podeis” (Jo 15,5), Dom Nelson foi 
bispo de nossa diocese durante 12 anos. 
Sua presença nesta missa será motivo 
de grande alegria para nosso bispo. 

 Dom Pedro exalta evangelização com promoção humana

“Vocação é ver a necessidade e se 
colocar a serviço”. A história do padre 
Nivaldo Lenzi é uma daquelas que tem 
um roteiro para virar filme. Com 80 
anos completados no dia 31 de julho, 

Na catedral lotada, o bispo presidiu missa solene de Ação de Graças pelo aniversário da Igreja Diocesana,
recordando características e colhendo frutos para o futuro

Ordenação diaconal de Marcelo Cavinato acontece no dia 31 de agosto
Celebração ocorre às 9h, na Paróquia São Pedro e São Paulo, em SBC; Já Aparecido Batista recebeu os Ministérios de Acolitado e Leitorado

Após receber os ministérios de acólito 
e leitor neste ano, Marcelo Cavinato será 
ordenado no dia 31/08, às 9h, na Paróquia 
São Pedro e São Paulo, em São Bernardo. 
Por outro lado, Aparecido Batista, que 
recebeu o acolitado e o leitorado no dia 
26/07, na Paróquia Sant’Anna, em Ribeirão 
Pires, ainda aguarda a data da ordenação.

O diácono é uma vocação da Igreja 
Católica para o serviço de comunhão e 
deve exercer primeiramente o ministério 
da caridade. Se consagra à comunidade 
eclesial pelo sacramento da Ordem e 

sua vocação abrange três dimensões: 
familiar, profissional e eclesial. Auxilia 
o padre nas celebrações, distribui 
comunhão, concede a bênção do 
Santíssimo, abençoa casamentos, preside 
batizados, realiza exéquias, faz homilias 
e celebrações da Palavra. 

Celebrado no dia 10 de agosto, São 
Lourenço é o padroeiro dos diáconos.

Quer ser diácono e estudar na Escola 
Diaconal? Saiba mais pelos telefones: 
4177-5548 ou 4469-2077 (Centro de 
Pastoral). 

Família, serviço à Igreja e sacerdócio: 
as vocações do padre Nivaldo Lenzi

Sacerdote foi ordenado presbítero depois de ficar viúvo

o sacerdote foi ordenado aos 69 anos, 
o que seria o caso de uma vocação 
tardia. No entanto, o detalhe é que ele 
era casado com Josefa e ficou viúvo, em 
1998. Daí em diante, após atuar durante 
26 anos como ministro da palavra na 
Paróquia Cristo Operário, em Santo 
André, se interessou pelo diaconato 
para aprofundar a fé e foi incentivado a 
se tornar presbítero. 

“Vocação para mim é uma coisa 

que começa na hora que Deus te busca. 
Observava crianças que precisavam 
de catequese e me senti vocacionado 
a catequizá-las. Conheci a cruzadinha 
eucarística e foi o começo do trabalho 
da minha vida religiosa”, relembra Pe. 
Nivaldo, que nasceu em Cedral (SP) e 
tem dois filhos (Jane Célia e Nivaldo Jr.). 
Atuou em paróquias de São Bernardo, 
Diadema e atualmente celebra em 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Marcelo Cavinato Aparecido Batista



5Agosto de 2019 - A BOA NOTÍCIANOTÍCIAS DA DIOCESE / ACONTECE NAS REGIÕES

Após uma semana de palestras 
que ofereceram formação para ser um 
bom catequista e colocar em prática 
os itinerários do 8º Plano de Pastoral, 
o encerramento da Semana Diocesana 
Bíblico-Catequética ocorreu na sexta 
(05/07), em cinco locais simultaneamente. 

Na avaliação do coordenador da 
Pastoral Catequética, Pe. Eduardo 
Calandro, a iniciação à vida cristã 
contribui para um novo jeito de 
anunciar Jesus Cristo para os novos 

interlocutores. “Como fazemos isso? A 
partir do encantamento. Temos que nos 
encantar para poder encantar os outros. 
Quanto mais fizermos isso, mais vamos 
evangelizar”, garante.

Temas como: “O Querigma e a  
Fé” (Pe. Romeu); “A Catequese na 
era Digital” (Pe. Tiago); “Viver em 
Comunidade” (Pe. William); “Celebrar 
a Liturgia” (Pe. Guillermo); e “Anunciar 
Jesus Cristo atualmente” (Pe. Eduardo) 
foram apresentados durante a semana.

“Fazer uma boa experiência de Jesus 
Cristo e ser sinal da Boa Notícia”
Padres apresentaram formação na Semana Bíblico-Catequética 

para mais de mil catequistas das dez regiões pastorais

Alinhados principalmente com o 
itinerário 2 do 8º Plano Diocesano 
de Pastoral, os Encontros Regionais 
de 2019 com catequistas de pais e 
padrinhos do batismo prosseguem no 
dia 10 de agosto, das 13h45 às 17h30, 
na Região Ribeirão Pires – Rio Grande 
da Serra, na Matriz São Sebastião, em 
RGS; e dia 18, em Mauá, na Paróquia 
Jesus Bom Pastor, das 14h30 às 17h, 
fechando o ciclo de formação em todas 

as regiões. O psicólogo e professor 
César Fialho apresenta a palestra “A 
importância e missão na Igreja” e o 
casal Marina e Toni aborda a história 
da Diocese.

Em julho, a atividade reuniu as 
três regiões de Santo André: Centro, 
Utinga e Leste. Em abril, a iniciativa 
havia contemplado cinco regiões: São 
Bernardo – Centro, Rudge Ramos e 
Anchieta; Diadema e São Caetano.

Setor Pais e Padrinhos do Batismo realiza encontros sobre a importância e missão na Igreja
Atividades regionais prosseguem no mês de agosto e reúnem catequistas em tardes de formação e espiritualidade

A Paróquia Santa Luzia Virgem e 
Mártir celebrou na segunda (08/07) 
um ano de fundação da igreja com 
a presença de inúmeros fiéis das 
comunidades, na região Alvarenga, 
em São Bernardo. Presidida pelo 
administrador paroquial, Pe. 
Rudnei Sertório, a missa contou 
com representantes de 20 pastorais 
e movimentos, que comemoraram 
com alegria e entusiasmo essa 
trajetória de evangelização. “O 
importante é sermos intensos naquilo 
que fazemos. O povo de Deus aqui 
tem fé e é trabalhador", avalia Pe. 
Rudnei.

Paróquia Santa 
Luzia Virgem e 

Mártir comemora um 
ano de caminhada 

Ocorrida na terça (09/07), a 
1ª Caminhada da Fé atingiu seus 
principais objetivos: praticar a “Igreja 
em saída”, unir as comunidades do 
Riacho Grande, na Região SBC - 
Anchieta, integrar o calendário de 
atividades da Paróquia São João 
Batista, e se tornar referência para 
eventos semelhantes nas demais 
regiões pastorais do ABC. A 
iniciativa, que ocorreu das 6h às 
15h, atendeu aos itinerários para a 
prática de uma igreja acolhedora 
e missionária, a conversão para o 
acolhimento e a organização das 
visitas missionárias.

Caminhada da Fé 
pratica “Igreja em 
saída” pelas ruas
do Riacho Grande

Uma amizade de quase duas décadas. Novos 
desafios e um mesmo objetivo. Continuar 
resgatando as pessoas para Cristo e anunciando o 
evangelho ao povo. Assim, Pe. Joaquim de Souza, 
59 anos, tomou posse na quinta (25/07), como 
pároco da Igreja São Felipe Apóstolo, no Parque das 
Américas, em Mauá, enquanto Pe. Hamilton Gomes 

do Nascimento, 30 anos, assumiu no domingo 
(28/07), a Paróquia Cristo Rei, Parque Real, 

em Diadema. Ele também será o reitor do 
Seminário Diocesano de Filosofia. 

Ambos deixaram um enorme legado 
nas  paróquias, tanto que caravanas das 
duas cidades participaram em peso das 

duas missas celebradas pelo bispo diocesano Dom 
Pedro. 

“Valorizo muito a questão de pertencer a igreja 
de Jesus Cristo num todo. Por isso, gosto muito 
do itinerário da Acolhida. É a prioridade mais 
importante”, salienta Pe. Joaquim.

“Ouvir, dialogar e rezar. Reunir as pessoas 
que estão dispersas, porque acredito 
nessa salvação que Jesus nos deu e 
acho que elas merecem, também”, 
sintetiza Pe. Hamilton, que revela 
ter sido seu amigo sacerdote, o 
responsável por acolhê-lo e 
enviá-lo ao seminário. 

Cerca de 90 fiéis percorreram 22 km com 
visitas nas comunidades pertencentes à 

Paróquia São João Batista

Missa presidida pelo administrador 
paroquial, Rudnei Sertório, uniu as 

comunidades da igreja em SBC

Padres Joaquim e Hamilton, amizade e unidade na evangelização
Sacerdotes amigos assumiram novos desafios nas paróquias São Felipe Apóstolo e Cristo Rei
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CDPA realiza balanço das ações do 8º Plano
e das diretrizes da ação evangelizadora

Revigorados para prosseguir a 
missão de levar conforto e a palavra 
de Cristo ao próximo. Cerca de 300 
agentes participaram no sábado 
(06/07), do Retiro da Pastoral da 
Saúde, no Parque Novo Oratório, em 
Santo André. Com o tema “Curados 

para Servir”, o encontro teve momentos 
de reflexão com o assessor diocesano, 
Pe.Vanderlei Ribeiro, e pregação do 
seminarista Fernando Oliveira. A 
próxima formação acontece no dia 
14/09, na Paróquia N. Sra. de Fátima, 
na Vila Curuçá. 

Formação sobre 
Diretório Diocesano 
de Liturgia trabalha 

perspectiva
da unidade

Encontro Formativo está em 
sintonia com os itinerários do 8º 

Plano de Pastoral

Trabalhando a importância do 
Diretório de Liturgia e a perspectiva da 
unidade entre as dez regiões pastorais, 
a 2ª edição do Encontro Formativo dos 
Ministérios Extraordinários reuniu na 
quarta (26/06), cerca de 80 coordenadores 
nas paróquias, no auditório da Cúria. 
“Abordamos as orientações práticas para 
a celebração da palavra na ausência de 
presbíteros, a distribuição de comunhão 
aos enfermos e a parte específica do rito 
da comunhão na Santa Missa”, disse o 
seminarista Cauê Ribeiro Fogaça, que 
proferiu a palestra.

CEBs meditam sobre 
“encontrar Deus no 

rosto do pobre e
na preservação

da natureza”
Em retiro diocesano, Pe. Nicolau 

Bakker apresentou pontos essenciais 
para reflexão e espiritualidade

Espiritualidade para fortalecer 
a luta por uma sociedade com mais 
oportunidades para a população 
carente, na preservação dos recursos 
naturais e no contato íntimo com 
Deus. Esses foram os objetivos 
atingidos pelo Retiro Diocesano das 
CEBs (Comunidades Eclesiais de 
Base), realizado no domingo (14/07), 
na Comunidade São Pedro e São 
Paulo Apóstolos, no Clube de Campo, 
em Santo André. Um dos pontos altos 
foi a meditação e reflexão proposta 
pelo Pe. Nicolau Bakker. 

Atendendo o pedido do Papa e aos itinerários de oração e formação para a missão 
do 8º Plano Diocesano de Pastoral, a abertura da Semana da Família na Diocese 
acontece no dia 9 de agosto, às 20h, com a “Hora Santa” na Catedral do Carmo. A 
atividade é organizada pela Pastoral Familiar e conta com os grupos que integram o 
Setor Família: Equipes de Nossa Senhora, Comunidade Famílias Nova, Defesa da 
Vida, ECC, Movimento Familiar Cristão, Movimento para Famílias e RCC. 

O encerramento ocorre no dia 17 de agosto com o I Simpósio da Família, das 
7h30 às 17h30, no Externato Santo Antonio, em São Caetano. Veja a programação 
no site www.diocesesa.org.br

O CDPA (Conselho Diocesano 
de Pastoral Ampliado) reuniu no 
sábado (13/07), no auditório da Cúria, 
representantes do clero, religiosos 
e religiosas, pastorais, movimentos 
e grupos das dez regiões da Igreja 
Católica no ABC para apresentar ações 
e incentivar a prática dos itinerários 
previstos pelo 8º Plano Diocesano de 
Pastoral.

Dom Pedro afirmou que a 

Constituição Sinodal está em sintonia 
com as diretrizes gerais da Igreja no 
Brasil (2019-2023), que propõe quatro 
pilares: Palavra de Deus, Pão, Caridade 
e Missão. Ações como o Verbum pelo 
WhatsApp, o Projeto Samaritanos, 
além de iniciativas solidárias, de 
comunicação, acolhimento e formação 
foram divulgadas, bem como a projeção 
do Ano Vocacional Diocesano, que 
ocorrerá em 2020.

Retiro fortalece espiritualidade de
300 agentes da Pastoral da Saúde

Encontro atendeu aos itinerários de formação para o 
acolhimento e visitas missionárias do 8º Plano

Representantes das pastorais, 
movimentos e clero destacaram 

iniciativas a partir dos itinerários 
originários do Sínodo
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ÓBOLO DE SÃO PEDRO

Curso INAPAF 
para agentes da 
Pastoral Familiar 
é iniciativa inédita 

no ABC
1ª fase do encontro aconteceu nos 

dias 29 e 30 de junho e reuniu cerca 
de 110 agentes das oito dioceses 
que compõem a sub-região SP 2
 

A Diocese de Santo André 
recebeu a 1ª fase do Curso Intensivo 
Presencial do INAPAF (Instituto 
Nacional da Família e da Pastoral 
Familiar) com agentes pastorais da 
sub-região SP 2 (que engloba além 
da diocese anfitriã, as dioceses de 
Campo Limpo, Guarulhos, Mogi das 
Cruzes, Osasco, Santo Amaro, Santos 
e São Miguel Paulista) da CNBB.  
Houve também a participação de 
membros da Pastoral Familiar das 
Sub-Regiões Aparecida e Sorocaba.

A ação ocorreu em junho, na 
Paróquia N. Sra. de Fátima, Vila 
Curuçá, em Santo André. O curso é 
realizado em três fases compostas 
de 8 módulos cada: nesta primeira, 
temas sobre relacionamento humano 
e evangelização, fundamentais para 
sua aplicação na atividade pastoral e 
campos missionários. A segunda fase 
da formação acontecerá nos dias 23 
e 24 de novembro, em Santo Amaro. 

Irmã Wilma 
conduz Retiro dos 
Seminaristas da 

Diocese de
Santo André

Candidatos ao sacerdócio das 
Casas de Filosofia e Teologia 
participaram de formação e 

meditação entre os dias 1º e 5 de 
julho, em Atibaia

O Santuário da Mãe Rainha Três 
Vezes Admirável de Schoenstatt, em 
Atibaia, foi o espaço de acolhida 
para os 24 seminaristas das Casas de 
Filosofia e Teologia, que participaram 
de um retiro entre os dias 1º e 5 de 
julho. Irmã Wilma conduziu a 
formação no encontro,  e Dom Pedro 
celebrou a missa de encerramento.

A consagrada diocesana levou 
os candidatos ao sacerdócio a 
meditarem sobre as cinco dimensões 
da formação presbiteral: humano-
afetiva, espiritual, intelectual, 
comunitária e pastoral/missionária. 
“Caminhem na santidade que 
consiste em assumir o processo 
formativo. Na formação inicial e 
permanente de quem foi chamado ao 
ministério sacerdotal é preciso ter a 
fé de São José, a vida de Jesus e a 
audácia de Maria”, indica. 

Para Dom Pedro, livro representa a 
ampliação do ministério da pregação

Bispo diocesano presenteou cerca de 150 pessoas 
que compareceram ao lançamento da obra

Dom Pedro 
lançou na terça 
(23/07) seu 12º 
livro. “Palavras ao 
Coração” é uma 
coletânea de artigos 
publicados nos 
jornais Diário do 
Grande ABC e A Boa 
Notícia. “Encaro esse 
trabalho de escrever 
como uma ampliação do ministério da pregação, da mensagem do Evangelho”, 
sintetiza o bispo, que promoveu sessão de autógrafos da obra, na Cúria. 

Ele agradeceu a presença de coordenadores de pastorais e movimentos da 
igreja, leigos, padres, patrocinadores e organizadores do projeto (jornalistas 
Humberto Pastore, que atuou na assessoria diocesana por 14 anos, Henrique 
Mioto e Leonel Moraes, ambos da Obbi Produções), veículos de comunicação, 
além do periódico que mantém o espaço dos textos há quatro anos.

Dom Pedro reflete sobre as bem-aventuranças 
como inspiração aos propedeutas

Bispo diocesano promoveu Dia de Espiritualidade com os candidatos ao sacerdócio

Dom Pedro promoveu 
na quinta (04/07) um Dia 
de Espiritualidade com os 
nove propedeutas da Casa 
de Formação, em Utinga, 
Santo André. “Refletimos 
sobre as bem-aventuranças 
(ensinamentos que Jesus pregou 
no Sermão da Montanha). 
Fizemos um Cine Fórum. Cada 
um colocando sua impressão 
sobre o filme. Foi muito bom 
conviver com os jovens dispostos a caminhar com Cristo”, enfatizou o bispo. 
Diretor do Propedêutico, Pe. Vagner Franzini,  também esteve na atividade. A 
Santa Missa e café de confraternização encerraram o encontro.

Chama-se óbolo de São Pedro a ajuda econômica que os fiéis oferecem ao Santo Padre, como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de Pedro relativamente às múltiplas 
carências da Igreja universal e às obras de caridade em favor dos mais necessitados. Fonte: Site do Vaticano. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 6 de agosto de 2019.
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AGENDA DIOCESANA
Levamos a conhecimento de todos, que Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo 
André, assinou os seguintes documentos:

BIOMETRIA
FAÇA JÁ, NÃO PERCA TEMPO!

AGENDE SEU ATENDIMENTO: WWW.TRE-SP.JUS.BR

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Frei João Aroldo Campanha, como Administrador Paroquial da 
Paróquia Santa Teresinha – Bairro Santa Teresinha, em Santo André – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Tiago José Sibula da Silva, como Pároco da Paróquia Santa Rita 
de Cássia – Bairro Pinheirinho, em Santo André – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Clayton Ramos Costa, como Administrador Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora dos Navegantes – Bairro Eldorado, em Diadema – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Eduardo Antonio Calandro, como Pároco da Paróquia Santo 
Antônio – Jardim Santo Antônio, em Santo André – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Silvânio José da Silva, como Pároco da Paróquia Santa Luzia – 
Jardim Beatriz, em São Bernardo do Campo – SP.

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha 
– Bairro Piraporinha, em Diadema – SP, pelo período de três anos.

 Decreto reconhecendo a criação ou ereção do Oratório Nossa Senhora Aparecida, destinado 
ao culto divino em favor da Pastoral da Saúde Diocesana. Nele proceda-se às celebrações sagradas, 
menos aquelas reservadas à Igreja Matriz Paroquial. Damos a devida licença para que aí se conserve a 
Santíssima Eucaristia.

 Decreto de Conferimento do Leitorado e Acolitado do Revmo. Sr. Aparecido Batista dos Santos. 
Decretamos que o candidato ao Diaconato Permanente, admitido entre os candidatos às Ordens Sacras, 
recebeu os Ministérios de Leitor e de Acólito.

 Decreto de Ordenação Diaconal (Permanente) do Revmo. Sr. Marcelo Cavinato. Decretamos que o 
mesmo será ordenado diácono permanente, durante a Celebração Eucarística, no dia 31 de agosto de 2019, 
na Igreja Matriz da Paróquia São Pedro e São Paulo, Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo – SP. 

 Uso de Ordem ao Revmo. Sr. Diácono João Lázaro da Silva na Quase-Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida – Bairro Casa Grande, em Diadema – SP, para que possa administrar solenemente o Santo 
Batismo, assistir os Matrimônios “servatis servandis”, pregar a Palavra de Deus e servir a comunidade, 
em plena comunhão com o Administrador Paroquial local.

 Fazemos saber que o Revmo. Sr. Pe. Carlo Battistoni, presbítero incardinado da Diocese de Santo 
André, fica definitivamente excardinado da Diocese de Santo André, passando a fazer parte, portanto, 
do clero da Diocese de Ponta Grossa (PR), na data em que obtiver o documento de incardinação 
devidamente assinado pelo Senhor Bispo da mesma.

 Permissão para conservar o Santíssimo Sacramento em capela particular, na Casa da 
“Comunidade Católica Fidelidade” (Casa de Missão São Bento).

 Renúncia de ofício eclesiástico, exercido na Paróquia Santa Maria Goretti – Vila Metalúrgica, 
em Santo André, do Revmo. Sr. Gervasio Genova de Paula, Diácono Permanente incardinado nesta 
Diocese de Santo André, em conformidade com o Código Direito Canônico.

 Uso de Ordem ao Revmo. Sr. Pe. Fr. Telles Ramon do Nascimento, O. de M., religioso-presbítero 
da Ordem das Mercês e “ad experimentum” em nossa Diocese, para celebrar, pregar e administrar os 
Sacramentos na Paróquia São Judas Tadeu – Bairro Campestre, em Santo André – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. José Ailton Teixeira, como Vigário Paroquial da Paróquia 
Imaculada Conceição – Bairro da Matriz, em Mauá – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Hamilton Gomes do Nascimento, para o ofício de Reitor da Casa 
de Formação Filosófica da Diocese de Santo André.

 17/08 - Sábado - 7h30 às 17h30 - I Simpósio Diocesano da Família – Externato Santo Antonio 
– Rua São Luís, 80 –  Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul

 17/08 - Sábado - 7h às 18h - Retiro da Irmandade do Servo Sofredor –  Salão da Paróquia São 
Geraldo Magella – Avenida Queiroz Filho, 2765 – Vila Suíça – Santo André

 17/08 - Sábado - 8h30 - Formação e Palestra da Pastoral da Pessoa Idosa – Auditório da Cúria 
Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Santo André

 22/08 - Quinta - 19h30 - Missa pelos 61 anos de Dedicação da Catedral – Catedral Nossa 
Senhora do Carmo – Praça do Carmo –  Centro – Santo André

 23 a 25/08 - Sexta a Domingo - 7h30 - Tríduo Catequético – abertura no dia 23, às 20h, na 
Catedral do Carmo; dia 24, acontecerá nas dez regiões pastorais; e dia 25, nas 105 paróquias

 24/08 - Sábado - 9h às 11h30 - 2º Módulo do Curso de Liturgia Afro-Brasileira – auditório da 
Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

 24/08 - Sábado - 9h às 12h - 2º Encontro Diocesano de Formação da Pastoral do Migrante – Sede 
dos Vicentinos – Rua Otávio Zampol, 45 – Vila Aurora – Ribeirão Pires

 24/08 - Sábado - 13h30 às 18h - Encontro: Igreja História de Profecia. Resgatar a Memória para 
Fazer História – Momentos de reflexão com os padres Felipe Cosme e Alejandro Cifuentes. Presença 
confirmada de Dom Pedro. Salão da Igreja Matriz - Basílica Menor de Nossa Senhora da Boa Viagem 
– Rua Padre Lustosa, 292 – Centro – São Bernardo do Campo

 24/08 a 25/08 - Sábado e Domingo - Congresso Diocesano Amor Autêntico (Ministério para as 
Famílias, Ministério Jovem, Ministério de Adolescentes e Crianças)  – Salão da Paróquia São Francisco 
de Assis – Rua São Francisco de Assis, 84 – Bairro Santa Maria – São Caetano do Sul

 25/08 - Domingo - 7h30 às 16h - Retiro Anual das Mães e Madrinhas/Pais e Padrinhos orantes 
para os sacerdotes – Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

 29/08 - Quinta - 20h - Encontro Pós ECC e Pastoral da Sobriedade – Paróquia Sagrada Família 
– Estrada dos Casa, 3800 – Jardim do Lago – São Bernardo

EDITAL
Prot. N°. M 18/016S 
Prot. N. R. 13.13/19  - O Vigário Judicial do 
Tribunal Eclesiástico de Santo André, no 
uso de suas atribuições, convoca José Carlos 
Leonardo Júnior, filho de José Carlos Leonardo 
e Izaltina Moraes, de endereço incerto. Se 
alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer 
o endereço ou então avisar a pessoa que está 
sendo intimada. Tel (11) 4469-2077

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

EDITAL
Prot. N°. MO. 0014/019DJ 
Prot. N. R. 13.20/19  - O Vigário Judicial do 
Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso 
de suas atribuições, convoca Fábio Aparecido 
da Silva, nascido em Jundiaí/SP, aos 14 de 
maio de 1980, de endereço incerto. Se alguém 
conhecer a pessoa, queira nos fornecer o 
endereço ou então avisar a pessoa que está 
sendo intimada. Tel (11) 4469-2077

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A

VOCÊ SABIA?

A Diocese de Santo André completou 65 anos no dia 22 de julho de 2019. E durante 
esse período, leigos e leigas, religiosos e religiosas, sacerdotes e bispos contribuíram para a 
edificação dessa história, que prossegue permanentemente em todo o ABC Paulista. Nestas 
seis décadas e meia, a Igreja Católica contabiliza cinco bispos (Jorge, Cláudio, Décio, Nelson 
e Pedro) e mais dois originários de nossa diocese: Dom Airton, atual bispo da Arquidiocese 
de Mariana, e Dom Manuel, com episcopado na Diocese de São Miguel Paulista.

Nosso clero conta com 176 padres, dos quais 112 diocesanos e 64 religiosos; 30 diáconos 
permanentes; 24 seminaristas; nove propedeutas; além de oito casas de congregações religiosas, 
mais de 50 pastorais, movimentos e associações que trabalham pela evangelização e ação social.


