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Dom Jorge Marcos de Oliveira – o 
primeiro Bispo Diocesano de Santo 
André –, se vivo, comemoraria cem anos. 
Para lembrar a data foi celebrada Missa 
em Ação de Graças. Falamos deste tema 
na página 6.

 Os 50 anos dos documentos 
do Concílio Vaticano II

Com uma noite de estudos, a Diocese 
de Santo André recordou os cinquenta 
anos das assinaturas dos documentos do 
Concílio Vaticano II. Este encontro foi 
concluído com uma missa celebrativa. A 
reportagem está na página 5.

Diocese celebra centenário de 
seu primeiro pastor

Sabemos que a superficialidade das festividades seculares do Natal deve ser superada por nós CRISTÃOS, testemunhando ao mundo que o amor, a pequenez, a 
humildade,  a solidariedade,  a compaixão, a escuta e o socorro do outro alimenta a nossa fé... Leia o artigo completo sobre o Natal na página 3.

NATAL DO
MENINO
JESUS?
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  A voz do Pastor

Com o lema “Sede  Misericor-
diosos”, a Campanha para a 
Evangelização (CE) 2015 ini-

ciou, no dia 22 de novembro, por oca-
sião da Solenidade de Jesus Cristo Rei do 
Universo.  A atividade prosseguirá até o 
terceiro domingo do Advento, 13 de de-
zembro, encerrando com coleta nacional.

Essa atividade está em sintonia com o 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 
que será aberto oficialmente pelo 
papa Francisco em 8 de dezembro e 
se estenderá até 20 de novembro do 
próximo ano.

A CE, promovida pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), completou 17 anos a serviço 
das atividades pastorais da Igreja. É 
articulada pela Comissão Episcopal para 
a Campanha para a Evangelização da 
CNBB.

Este ano, a mobilização nacional 
propicia iniciativas que promovam 
a reflexão sobre a importância da 
acolhida e do perdão. “Queremos, 
pois, destacar que Evangelização e 
Misericórdia são duas faces de uma 
mesma ‘moeda’: evangelizar é anunciar 
a misericórdia divina; fazer experiência 
dessa misericórdia é entrar no coração 
do Evangelho”, explica o arcebispo 
de Salvador (BA) e vice-presidente da 
CNBB, dom Murilo Krieger.

O lema escolhido também volta-se 
ao tempo litúrgico do Advento, período 
de preparação para o Natal e ao Jubileu 
da Misericórdia. “É preciso levar em 
conta que no dia 8 de dezembro, o papa 
Francisco abrirá o Ano da Misericórdia. 

No domingo seguinte, quando este 
mesmo Ano Jubilar estiver sendo aberto 
nas dioceses, estaremos no ponto alto 
da Campanha para a Evangelização”, 
comenta o primaz do Brasil, dom Murilo 
Krieger.

CNBB
Campanha para 
Evangelização
tem início na 

Igreja no Brasil  

A voz do Papa
Pelo fim da escola seletiva e exclusiva
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O papa Francisco recebeu há 
poucos dias, os mais de sete 
mil participantes do Congresso 

Mundial “Educar Hoje e Amanhã - uma 
paixão que se renova”, promovido pela 
Congregação para a Educação Católica, 
quando alertou para os riscos de uma 
educação seletiva, que distancia os ricos dos 
pobres, e convidou os presentes a apostarem 
numa educação inclusiva.

O pontífice disse que “a educação se 
tornou seletiva e elitista demais”, parecendo 
que só algumas pessoas de certo nível 
econômico têm direito a ela, observou 
Francisco. “É uma realidade que nos leva 
a uma seleção humana, que, em vez de unir 
os povos, os separa e distancia os ricos dos 
pobres, distancia esta cultura daquela. E 
isto também ocorre nas pequenas coisas: foi 
rompido o pacto educativo entre a família e 
a escola! Temos que voltar a começar”.

Entre “os trabalhadores mais mal 

remunerados estão os educadores, e isto 
significa simplesmente que o Estado não 
tem interesse. Se tivesse, as coisas não 
estariam assim”, continuou o papa. “Este é 
o nosso trabalho: buscar novos caminhos. 
Hoje precisamos de uma educação de 
emergência, precisamos arriscar com a 
educação informal, porque a educação 
formal se empobreceu devido à herança do 
positivismo. A verdadeira escola, explicou 
Francisco, “deve ensinar conceitos, hábitos 
e valores. Quando uma escola não consegue 
fazer isto, ela é seletiva e exclusiva, para 
poucos”.

O Santo Padre reiterou que o primeiro 
desafio é deixar os “lugares onde há muitos 
educadores” e ir “para as periferias”, porque 
é lá que os jovens têm “a experiência da 
sobrevivência”, têm a “humanidade ferida”; 
é a partir destas feridas que deve começar o 
trabalho do educador. “Não se trata de ir lá 
para fazer caridade, para ensinar a ler, para 

dar comida. Não. Tudo isso é necessário, 
mas é temporal. É o primeiro passo. O 
problema, e esse é o desafio que eu encorajo 
vocês a aceitar, é ir até lá para fazê-los 
crescer em humanidade, em inteligência, 
em valores, em hábitos, para que eles 
possam seguir em frente e levar aos outros 
experiências que eles não conhecem”.

Por fim, o pontífice apontou que “o maior 
fracasso que um educador pode ter é educar 
‘dentro dos muros’. Educar no interior 
dos muros de uma cultura 
seletiva, de uma cultura 
da segurança, de um setor 
social acomodado e do 
qual não pode mais sair”.

“a educação se tornou seletiva e elitista demais”

Sempre que se aproxima o Natal, 
refletimos sobre este evento de 
salvação, nos comovemos com a 

humildade do Filho de Deus no presépio. 
Deus amou tanto o mundo que enviou 
seu filho para salvá-lo (cf. Jo 3,16). Jesus 
nasce pobre, em meio aos pobres. Numa 
manjedoura foi colocado, junto aos animais. 
Fez-se humano, como homem tomou o 
último lugar, o lugar de servo.

Escapa-nos, na maioria das vezes, a 
consideração do Natal no seu aspecto 
missionário. O que é este envio do Filho 
pelo Pai a não ser a missão original? Deus 
envia seu Filho, e Ele vem neste grande 
“êxodo”, a saída do Pai para nós. Jesus é 
o missionário primordial. No Natal, nós 
contemplamos o “êxodo do Pai”; o “êxodo 
de si mesmo” e o “êxodo para o Pai” (cf. 
Fl 2, 6-11). Jesus vem do Pai, se torna 
homem, sai de si e se torna servo, mas volta 
ressuscitado para o Pai. E nesta volta quer 
levar-nos consigo para o Pai: na casa do Pai 
há muitas moradas e eu vos prepararei um 
lugar para vós, a fim de que onde eu esteja 
estejais também (cf. Jo 14,2).

É à luz deste tríplice êxodo que se quebra 
o círculo fechado da razão ideológica e o 
niilismo que tenta fechar-nos na prisão de 
um mundo sem Deus. Em Jesus se revela 
o Amor de Deus que, tendo nos amado, 
amou-nos até o fim (cf. Jo 13,1). Somente 
o amor liberta, porque no amor está a 
verdade. Assim no Natal se coloca para a 
Igreja a questão da missão.

A Igreja, assim como Jesus Cristo, é 
missionária por sua própria natureza. 
“A Igreja peregrina é por sua natureza 

missionária. Pois ela se origina da missão 
do Filho e da missão do Espírito Santo, 
segundo o desígnio de Deus Pai” ( Vat. II 
- AA n.2). O papa Francisco não se cansa 
de exortar a Igreja para que seja uma Igreja 
Missionária, Igreja em saída: “Cada cristão 
e cada comunidade há de discernir qual é o 
caminho que o Senhor lhe pede, mas todos 
somos convidados a aceitar este chamado: 
sair da própria comodidade e ter a coragem 
de alcançar todas as periferias que precisam 
da luz do Evangelho” (Papa Francisco in 
EG n. 20).

Antes de celebrar o Natal, a Igreja é 
convidada a viver o período do advento. 
Advento que se reveste de um caráter 
também penitencial, de escuta e reflexão. 
Convido nossa Igreja de Santo André a 
ouvir o que nos diz o espírito a respeito 
desta relação entre a Encarnação do 
Filho de Deus, o mistério de sua vinda 
missionária até nós, e o chamado batismal 
para que sejamos missionários, disponíveis 
ao serviço do Reino de Deus onde a Igreja 
nos pede e envia.

Hoje, é enorme o individualismo, os 
pequenos projetos pessoais, o apego a 
tantas coisas e lugares, a dificuldade de 
sair de si para ir ao encontro do novo. Às 
vezes, o discurso é bonito e a pregação 
que nós cristãos fazemos é excelente, 
contanto, “que não mexa no meu mundo”. 
Às vezes, inconscientemente, achamos 
que todos devem mudar, menos eu e 
minha circunstância de vida. E aí devemos 
perguntar se há lugar para o projeto de 
Deus dentro de nossos projetos pessoais? 
Qual projeto vencerá? Esta é uma resposta 

crucial para se responder ao refletir em um 
natal missionário.

Maria e José deixaram o projeto de 
Deus vencer em suas vidas. Ao aceitar o 
menino Jesus, a vida deles não foi a mesma 
de antes. Eles tiveram que percorrer um 
caminho que nunca tinham imaginado 
percorrer. Caminho que somente se pode 
percorrer na fé. Eis aí a questão: ser Igreja 
missionária depende da fé adulta dos 
membros da Igreja. Fé capaz de desapego, 
de entrega, de gratuidade e despojamento 
para dizer o Sim que Jesus disse ao Pai; e 
que Maria e José disseram a Jesus. Nossa 
vida vai mudar certamente, mas se não nos 
convertermos, não entraremos no Reino de 
Deus. E a conversão passa pela conversão 
missionária, o sair de si para ir ao encontro 
do novo que Deus indica.

Bom e santo Natal a todos, com minha 
benção, em nome de Jesus!

 +Dom Pedro Carlos Cipollini   
Bispo Diocesano de Santo André

NATAL MISSIONÁRIO
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O comércio, há tempos, já está 
preparado para nos receber, 
incentivando-nos na compra 

de adornos para nossas casas, revelando 
uma verdadeira inculturação norte-
americana, revelada através da neve, do 
bom velhinho, Papai Noel, estereotipado 
e por outros símbolos do Natal, que 
não combinam com nosso país de 
clima tropical, além dos presentes sem 
necessidades, mas que alcançam todas 
as idades, e a belíssima Ceia de Natal.

Não pode faltar a fartura, o sorriso, 
a alegria na tão falada magia da Noite 
do Natal. Onde fica a comemoração 
do nascimento do menino Deus, que 
nascido em uma família pobre, num 
estábulo, tendo como primeiro berço 
um caixote, nos revelou a humildade e a 
simplicidade?

Numa sociedade em que a humildade 
se confunde com a pobreza, com a falta 

de poder aquisitivo, perde força, pois 
poucos se empenham em ser humildes. 
Mas nós cristãos católicos devemos ser 
o luzeiro em meio à escuridão, a que o 
mundo se adentrou, na busca do regaste 
ao sentido do Natal, mas como?

O Catecismo da Igreja (cf 526) nos 
revela que: “Tornar-se criança em 
relação a Deus é a condição para entrar 
no Reino (752); para isso, é preciso 
humilhar-se (753) tornar-se pequeno; 
mais ainda: é preciso “nascer do Alto” 
(Jo 3, 7), ”nascer de Deus” (754) para 
tornar-nos filhos de Deus” (755). O 
mistério do Natal realiza-se em nós 
quando Cristo “toma forma” em nós 
(756). O Natal é o mistério deste 
“admirável intercâmbio”.

Ser criança em relação a Deus é confiar 
sem medidas no amor doação que Ele 
nos dedica a todo instante, e estabelecer 
uma relação afetuosa com Ele e com os 

irmãos. Não sejamos crianças mimadas, 
que enxergam nas festividades do Natal 
a chance de ganhar presentes, sem ao 
menos saber o que se comemora no 
Natal.

O amor doação de Deus por nós 
precisa socorrer a todos indistintamente, 
e permitir que o Deus Menino nasça 
em nossos corações e assim, colabore 
com o projeto salvífico de Deus. O 
papa Francisco ao declarar o Ano 
da Misericórdia nos afirma que: “A 
Igreja tem a missão de anunciar a 
misericórdia de Deus, coração pulsante 
do Evangelho, que por meio dela deve 
chegar ao coração e à mente de cada 
pessoa”.

O Natal está intimamente associado 
à misericórdia de Deus, e todos nós 
compomos a Igreja que peregrina no 
amor e na santidade. Devemos ter os 
olhos fixos em Jesus que nos revelou o 

amor de Deus.
O papa afirma ainda, que a Igreja 

deve testemunhar a misericórdia de 
Deus através, não só da linguagem, mas 
dos gestos concretos para  alcançar os 
corações. O Deus menino nascido em 
uma manjedoura é a revelação do rosto 
humano do amor misericórdia...

Sabemos que a superficialidade 
das festividades seculares do Natal 
deve ser superada por nós cristãos, 
testemunhando ao mundo que o amor, 
a pequenez, humildade,  solidariedade,  
compaixão, a escuta e socorro do outro 
alimenta a nossa fé e nos favorece o 
colo e afago de Deus, que nos ama sem 
medidas e que quer a todo instante estar 
conosco, é o que cremos!

Texto de Udemia Carvalho
Coordenadora Pascom da Paróquia Nossa 

Senhiora de Fátima (Região Santo André - Utinga) 

O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo “toma forma” em nós.

NATAL É PARA NÓS O “NASCER DE DEUS”

Todos nós Católicos estamos nos 
preparando para vivenciarmos  
o Jubileu Extraordinário 

da Misericórdia, anunciada pelo 
Papa Francisco, por meio da Bula de 
proclamação Misericordiae Vultus (O 
Rosto da Misericórdia). Trata-se de 
um Ano Santo a ser realizado de 8 de 
dezembro de 2015 a 20 de novembro de 
2016 com o tema “Misericordiosos como 
o Pai” (Lc 6,36).

Uma das primeiras ações para 
vivenciarmos este Ano Santo na Diocese 
de Santo André será a peregrinação à 
Porta Santa que acontecerá em cinco 
locais na manhã do domingo dia 13 de 
dezembro. O bispo, Dom Pedro estará 
às 11h na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, no Centro de Santo André, mas os 

fieis de outras cidades poderão participar, 
neste mesmo horário, também na Basílica 
Menor (Paróquia Nossa Senhora da 
Boa Viagem), a Matriz de São Bernardo 
do Campo; Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, no Bairro Pauliceia, em São 
Bernardo; Santuário São Maximiliano 
Maria Kolbe (Estrada do Morro Grande, 
870 no Bairro dos Finco – Riacho Grande), 
em São Bernardo e Santuário Senhor do 
Bonfim, na Rua do Oratório, 1.458, no 
Parque das Nações, em Santo André.

Sentido da Peregrinação
A peregrinação para se chegar à Porta 

Santa é um sinal peculiar do Ano Santo. 
A peregrinação será sinal de que a própria 
misericórdia é uma meta a alcançar e 
que exige empenho e sacrifício. Deve 

ser acompanhada de uma peregrinação 
interior; “Não julgueis, não condeneis, 
mas perdoai” (cf. Lc 6,37-38). A 
peregrinação sinaliza também a proposta 
de uma conversão pastoral na perspectiva 
da misericórdia. A Porta Santa é uma 
porta pela qual o peregrino deve passar 
e simboliza a entrada em uma nova 
dimensão de vida segundo a misericórdia. 
Cada diocese estabelecerá através do 
bispo qual é a igreja da diocese que será 
local de peregrinação e na qual estará a 
Porta Santa.

Ano da Misericórdia
A tradição do Ano Santo teve início na 

Igreja católica com o papa Bonifácio VIII, 
em 1300, e a partir de 1475, determinou-
se um jubileu ordinário a cada 25 anos. 

Diocese se prepara para vivenciar
o Ano Santo da Misericórdia

Segundo o Vaticano, o Jubileu é uma 
possibilidade de renovar a relação com 
Deus e o próximo. Antes do Jubileu da 
Misericórdia já foram celebrados 26 anos 
santos ordinários e dois extraordinários.

Ser misercordioso, solidarizando-
se com o outro, é amar, é 
configurar-se ao Cristo. Desta 

forma, atentos a todo o sofrimento que 
a população de Mariana, Minas Gerais, 
vem passando desde o rompimento 
da barreira que liberou a lama e 
componentes químicos, que infelizmente 
já atingiram até o Oceano Atlântico, 
neste que é considerado o maior crime 
ambiental já ocorrido no país, a Diocese 
de Santo André pede para os católicos 

que queiram e possam ajudar fazendo 
doações financeiras, efetuem este gesto 
conreto de amor ao próximo através das 
seguintes contas especialmente criadas 
para esta finalidade. Vejam a seguir:

Banco do Brasil através do CNPJ: 
18.295.303/0001-44 - Agência: 2279-9, 
Conta Corrente: 10.000-5
Caixa Econômica - Agência: 1701, 
Operação: 013, Conta Poupança: 100-2

Diocese pede ajuda dos católicos para MarianaGESTO CONCRETO
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07/12 - Segunda - 9h - Café da 
Solidariedade. Praça do Carmo, Centro 
de Santo André

11/12 - Sexta - 20h - Missa de Instituição 
de Ministros Extraordinários. Catedral 
Nossa Senhora do Carmo

12/12 - Sábado - 9h - Ordenação 
do Diácono Jailson. Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário em Santo André

24/12 - Quinta - 19h30 - Vigília Solene 
do Natal do Senhor . Catedral N. S. do 
Carmo

25/12 - Sexta - 11h - Missa Solene de 
Natal. Catedral Nossa Senhora do Carmo

31/12 - Quinta - 19h30 - Missa na 
Catedral. Nossa Senhora do Carmo

01/01 - Sexta - 9h - Missa na Catedral. 
Nossa Senhora do Carmo. 

Agenda 

Diocesana

Novembro foi um mês em que 
a Diocese de Santo André 
vivenciou uma forte ação 

transformadora. Em nome de uma Igreja 
Missionária de fato, uma Igreja em 
Saída, como nos pede o Papa Francisco, 
os sacerdotes, com o coração aberto 
disseram sim para as novas missões que 
lhes foram confiadas.

Dom Pedro, em comunicado oficial, 
- que pode ser lido na integra no site 
diocesano www.diocesesa.org.br - explica 
a necessidade das mudanças, mas acima de 
tudo, agradece o sim que tem recebido do 
clero. “Vi ve mos os tem pos do Papa Fran-
cisco, papa que nos re corda que, a Igreja 
é mis si o ná ria por sua na tu reza, como nos 
en si nou o Con cí lio Va ti cano II. De fato, a 
nossa Igreja de Santo An dré quer ser mis-
si o ná ria, as su mindo com fé as pe ri fe rias 
exis ten ci ais para le var o bál samo da mi se-
ri cór dia di vina, ca paz de pro por ci o nar luz 
e vida. É nesta pers pec tiva da mis são e da 
mi se ri cór dia que te mos ca mi nhado como 
Igreja. É nesta pers pec tiva tam bém que 
de ve mos com pre en der as no me a ções e 
trans fe rên cias que fo ram fei tas, aliás, por 

ex trema ne ces si dade do nosso con texto 
e re a li dade intra-eclesial”, esclareceu o 
bispo diocesano.

Ele continua dizendo: “Quero agra de cer 
a ge ne ro si dade dos sa cer do tes que se co-
lo ca ram a ser viço, em es pí rito de dis po-
ni bi li dade ao Es pí rito Santo que con duz a 
vida do dis cí pulo mis si o ná rio. As mu dan-
ças de pa ró quia e o as su mir no vas res pon-
sa bi li da des para o bem da Igreja, so mente 
tra rão be ne fí cio a to dos, prin ci pal mente à 
causa que abra ça mos: a im plan ta ção do 
Reino de Deus. Es tou fe liz e agra de cido 
aos pa dres que dis se ram seu sim às mu-
dan ças: Deus os aben çoe!”.

Seis posses
No site da Diocese de Santo André, 

todos podem acompanhar as reportagens 
sobre as posses dos sacerdotes no mês de 
novembro. Tomaram posses os seguintes 
sacerdotes: Padre Paulo Bezerra de 
Carvalho na Paróquia Nossa Senhora da 
Paz, em Santo André. Padre Ademir Santos 
de Oliveira na Paróquia São José Operário 
em Santo André. Padre José Pedro Teixeira 
de Jesus na Paróquia Imaculada Conceição, 

a Matriz de Diadema. Padre Aparecido 
de Góis na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, do Bairro Alves Dias em São 
Bernardo do Campo. Padre Joãozinho na 
Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito, 
no Jardim Atlântico em São Bernardo do 
Campo e Padre José Herculano Vicente na 
Paróquia São Francisco de Assis em São 
Caetano do Sul.

Novas posses
Em dezembro estão confirmadas as 

posses dos seguintes sacerdotes: Padre 
Cleidson (N.S de Guadalupe), Padre 
Francisco (São José), Padre Romeu (Santa 
Teresinha), Padre Alexandre (São Bento). 
Padre Alex (Santuário NS Aparecida), 
Padre Cícero (N S de Guadalupe), Padre 
Fernando (Sagrado Coração de Jesus), 
Padre Everton (Santa Luzia), Padre 
Rogério (São Sebastião), Padre Flávio 
(São Camilo), Padre Vagner (Santa Maria 
Gorete), Padre Cassiano (NS Salete), 
Padre José Silva (Sant’Anna), Padre 
Fernando  (Sagrado Coração de Jesus) 
Padre Guillermo (Bom Pastor) e Padre 
Tofanelli (Nossa Senhora do Rosário).

Em nome da Igreja Missionária,
sacerdotes assumem novas missões

A Pastoral Catequética da Diocese 
de Santo André se reuniu no dia 
14 de novembro, no Externato 

Santo Antônio, em São Caetano do Sul, 
para participar da Assembleia Diocesana 
de Catequese, quando foi abordado o 
tema Itinerário da Iniciação à vida Cristã 
– que engloba as catequeses do Batismo, 
Infantil e Crisma.

O encontro foi aberto com a Santa 
Missa presidida pelo bispo de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini, e 
concelebrada pelo vigário Episcopal 
para Pastoral, Pe. Joel Nery (também 
assessor da Catequese do Batismo), pelo 
coordenador da Pastoral Catequética, Pe. 
Jordélio Siles Ledo, css, e pelo secretário 
episcopal, Pe. Guilherme Melo Sanches.

Dom Pedro elogiou o trabalho dos 
catequistas. “Aqueles que ensinam os 
caminhos de Deus brilharão como estrelas 
nos céus, como diz Daniel. Que lindo ser 
catequista”, disse o bispo. “Refletindo 
sobre o tema, percebemos como é 
importante a iniciação à vida cristã. É 
um modo de promover o encontro com 
Jesus”, ressaltou.

Segundo o bispo, a iniciação à vida 

cristã sempre foi importante, mas é 
mais relevante “nos dias atuais porque 
vivemos em uma sociedade mais 
paganizada”. Ele também encorajou os 
catequistas a permanecerem firmes com 
o Senhor. “Deus quer que perseveremos, 
sejamos catequistas evangelizadores para 
fazermos germinar muitos frutos bons”.

Responsável pelo encontro, Pe. Jordélio 
destacou a presença do bispo no evento. 
“Tivemos uma boa representação dos 
catequistas. Acho muito positivo também 
a presença do nosso bispo como incentivo 
para sentirmos seguros no caminho, em 
sintonia, além da presença do vigário 
pastoral”, destacou o sacerdote.

Segundo ele, algumas paróquias já têm 
iniciativas com o itinerário da Iniciação à 
Vida Cristã. “(O itinerário) É norteador de 
todo o trabalho que estamos realizando. 
Nosso grande sonho é implantar este 
projeto em todas as paróquias e fazer 
todo mundo caminhar em sintonia. A fé 
exige de nós uma ação mais rápida no 
mundo de hoje. Estamos vivendo grandes 
mudanças, e nosso desafio é caminhar 
em sintonia em prol da Igreja, da nossa 
Diocese, e esta unidade de pensamento é 

extremamente importante”, frisou.
Pe. Joel ressaltou que a unidade é muito 

importante para o projeto se expandir à 
Diocese. “Queremos refletir o processo 
da catequese na vida de uma comunidade, 
da sistematização de uma pastoral mais 
orgânica, mais de conjunto, de comunhão, 
para falarmos a mesma língua em todos 
os cantos da diocese. Começar a escutar 
e falar”, explicou. “E depois temos a 
articulação dos processos, de reformulação 
do caminho que é a catequese na vida da 
igreja. E hoje o processo de iniciação à 
vida cristã com inspiração catecumenal 
exige muito desta articulação para falar a 
mesma língua”, completou.

Devido ao grande interesse 
que vem despertando entre 
os paroquianos, estamos 

divulgando as datas e os locais em 
que vão acontecer, no ano de 2016, 
as Visitas Pastorais com a presença 
do Bispo Diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini. Veja em que Região 
Pastoral está a sua paróquia e comece a 
participar das preparações. Pergunte ao 
seu padre a melhor forma de vivenciar 
este rico momento de fé da Diocese de 
Santo André, prova viva de uma Igreja 
em Saída, como pede o Papa Francisco.
Visitas Pastorais - Diocese de Santo 
André - 2016.

Datas e Regiões
13 a 21 de fevereiro
São Bernardo do Campo/Centro
23 de abril a 1º de maio
Mauá
21 a 29 de maio
Santo André/Centro
18 a 26 de junho
São Bernardo do Campo/Anchieta
13 a 21 de agosto
Diadema
10 a 18 de setembro 
São Caetano do Sul
1 a 9 de outubro 
Santo André/Utinga
5 a 13 de novembro 
Santo André/Leste

Diocese vai vivenciar 
as Visitas Pastorais

Assembleia aborda Itinerário da Iniciação à vida 
“Aqueles que ensinam os caminhos de Deus brilharão como estrelas nos céus”

NOTÍCIAS E AGENDA DIOCESANA
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Uma visita para conhecer o trabalho
social da Igreja no Jardim Silvina

Formação Profissional.
Durante sua visita, pôde conhecer os 

trabalhos e as pessoas que participam 
destas ações, vivenciando um momento 
de alegria e partilha sincera de ambas 
as partes, Dom Pedro conversou com 
alunos, profissionais e as crianças da 
Creche Margarida, que assim sentiram 
a presença da Igreja Diocesana.

Dom Pedro, após olhar os vários 
trabalhos já realizados pela Associação, 
a doação de Padre Leo, da equipe 
Missionária de Ímola e a dedicação e 
participação de profissionais e alunos, 
afirmou: “O bem precisa ser feito, 
porque é o certo a se fazer”.

Após a visita, aconteceu a bênção 

da sorveteria da Associação, que será 
inaugurada em breve. Dom Pedro 
também visitou a Favela do Oleoduto, o 
Bairro do Areião, a Vila dos Estudantes 
e a Vila da Sabesp.

O Bispo foi acompanhado pelo Padre 
Gabriele Tondini, Padre Cleidson, 
Padre Guilherme, pessoas da Paróquia 
Jesus de Nazaré, alunos, educadores, 
crianças da Creche Margarida e dos 
cursos, além de autoridades municipais, 
como Tássia Regino, Secretária de 
Habitação de São Bernardo do Campo, 
e de Tarcísio Sécoli, Secretário de 
Serviços Urbanos e representantes 
das empresas parceiras da associação, 
como a Sacmi do Brasil e Planova.

“O bem precisa ser feito, porque é o certo a se fazer”.

Diocese de Santo André celebra os 50 anos do Concílio Vaticano II

Com o objetivo de divulgar os 
cinquenta anos das assinaturas 
dos documentos do Concílio 

Vaticano II, há quatro anos, ainda no 
bispado de Dom Nelson Westrupp, scj, 
foi instituída uma comissão formada por 
sacerdotes, seminaristas, religiosos e 
leigos, que tiveram como missão estudar 
os documentos e, em seguida, preparar 
subsídios que pudessem nortear as reuniões 
sobre este tema nas paróquias.

Em 2013, foram trabalhados os dois 
primeiros documentos conciliares, que 
foram assinados no final do ano de 1963, 
o Inter Mirífica (Entre as Maravilhas) 
sobre a Comunicação Social da Igreja, e a 
Sacrosanctum Concilium, sobre a Liturgia.

No ano passado foram produzidos 
na Diocese de Santo André, por esta 
comissão, mais três trabalhos, inclusive um 
documentário gravado em DVD. Foram 
contemplados em 2014, a constituição 
Lumen Gentium, sobre a Igreja Católica e os 
decretos: Orientalium Ecclesiarum sobre 

as Igrejas orientais católicas e Unitatis 
Redintegratio sobre o Ecumenismo.

Este ano precisavam ser trabalhados os 
onze documentos restantes, e devido a 
esta quantidade, a comissão, em comum 
acordo com o bispo diocesano, decidiu 
realizar uma noite de estudo, quando os 
fieis católicos escolheriam um dos temas 
e participariam de seminários próprios. 
Este encontro foi realizado na noite de 
7 de novembro, ocupando sete salas do 
Edifício-Sede da Mitra Diocesana, na 
Praça do Carmo, Centro de Santo André.

Os trabalhos foram abertos pelo 
coordenador da comissão, Padre Pedrinho, 
que após a oração inicial, apresentou 
os integrantes do grupo e encaminhou 
os inscritos para suas respectivas salas. 
Nesta oportunidade foram estudados: 
a constituição dogmática Dei Verbum 
sobre a importância da Bíblia na vida da 
Igreja; a constituição pastoral Gaudium 
et Spes sobre a Igreja e a Sociedade; 
o decreto Ad Gentes sobre a Missão 

Uma vez por mês acontece na 
Paróquia São José Operário 
uma reunião diferente. São 

médicos, das mais diversas cidades, 
que ali se encontram para refletir sobre 
a sua atividade profissional, mas sob 
o prisma da religiosidade. São todos 
médicos católicos que por meio desta 
possibilidade de expor seu dia a dia 
ganham uma forte energia espiritual 
para poder seguir em frente em sua 
missão, onde a dor do irmão é sempre 
uma constante, sem dizer da morte 
que é uma rotina a ser enfrentada, 
entendida, compartilhada.

O encontro que aconteceu na noite 
de 18 de novembro teve um sabor 
ainda mais especial. Ali dezenove 
profissionais da área médica se 
encontraram com o bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini. Falou-
se dos problemas que se deparam 
constantemente, da piora do ensino 
das faculdades médicas, da falta de 
Deus nos ambientes hospitalares e 
nos corações de grande parcela dos 
médicos, da precariedade da saúde 
no país, da ingerência de políticos 
que querem mandar nas ações dos 
profissionais da medicina, mas acima 
de tudo se falou de esperança, da 
alegria pelo muito que esta profissão 
realiza para o próximo, tirando a dor, 
tentando o salvamento, trazendo para 
o convívio da vida. Ao final, todos 
foram para seus lares mais aliviados. 

As duas horas que ali passaram, 
serviram para “recarregar as pilhas” 
e assim, seguir em frente, fazendo o 
bem. São profissionais que buscam a 
cura tendo o sorriso de Deus no rosto 
e em suas palavras.

Dom Pedro dialoga 
com médicos católicos

da Igreja no Mundo; os decretos 
Christus et Dominus, Presbyteroroum 
Ordinis e Optatum Totius sobre os 
Ministérios Ordenados na Igreja; o 
decreto Perfectae Caritatis sobre a 
Vocação à Vida Religiosa na Igreja; 
e ainda, a Apostolicam Actuositatem 
sobre  Vocação do Leigo na Igreja; e as 
declarações: Gravissimum Educationis, 
Dignitatis Humanae e Nostra Aetate 
sobre os Direitos Humanos à Educação 
Cristã - à Liberdade Religiosa – ao 
Diálogo Inter-religioso.

Uma missa em Ação de Graças foi 
celebrada por Dom Pedro, na tarde 
de 14 de novembro, marcando assim 
o encerramento dos trabalhos desta 
comissão.

NOTÍCIAS DA IGREJA E AÇÃO SOCIAL

Ação Social

Os participantes, momentos antes de se dividirem em grupos

Documentos nos ensinam a sermos discípulos missionários

Nestes quatro meses, à frente 
da Diocese de Santo André, o 
bispo diocesano, Dom Pedro 

Carlos Cipollini, tem agendado visitas, 
não só nas paróquias, como também 
nas instituições que desenvolvem 
trabalhos sociais, principalmente nas 
periferias do Grande ABC.

No dia 5 de novembro, foi a vez de Dom 
Pedro conhecer de perto o belo serviço 
social que é feito pela Associação Padre 
Leo Commissari, localizada na Rua 
Padre Leo Comissari, 288, no Jardim 
Silvina, em São Bernardo do Campo, 
que entre outras maravilhas que realiza, 
está a administração do Centro de 
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Não faltaram emoções na 
celebração da missa que 
recordou os 100 anos de 

nascimento do primeiro bispo da Diocese 
de Santo André, Dom Jorge Marcos de 
Oliveira, na noite de 10 de novembro, na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, no 
Centro de Santo André.

Sob a direção do maestro Martinho 
Lutero Galati de Oliveira, o Coral 
Paulistano Mário de Andrade Canta 
Missas, brindou a todos com um rico 
repertório musical, momentos sublimes 
de uma noite especial.

No altar, dezenas de sacerdotes, a 
maioria que conviveram com o querido 
pastor, bem como três bispos, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, que presidiu a 
cerimônia, e também, o bispo emérito, 
Dom Nelson Westrupp, scj, e Dom 
Manoel Parrado Carral. Presenças 
marcantes também de importantes 
autoridades que mantiveram assíduo 
contato com o querido homenageado. 

Registro meritório também a homenagem 
prestada à Irmã Maria Miele, Diretora do 
Patrimônio da Associação Lar Menino 
Jesus, e grande guardiã da história de 
Dom Jorge.

O grande número de fieis que 
compareceram à cerimônia religiosa foi 
contemplada com um belo exemplar da 
revista produzida em comemoração ao 
centenário de nascimento de Dom Jorge 
Marcos de Oliveira, que traz um relato 
fiel da grandeza da obra deste servidor 
de Deus. Um rico material fotográfico 
ilustra esta verdadeira relíquia a ser 
guardada para a posteridade.

Uma vida feita arte
Dom Jorge nasceu em 10 de novembro 

de 1915, no Rio de Janeiro. Foi ordenado 
presbítero em 1940, e bispo no ano de 
1946. Quando da instalação do bispado 
de Santo André, foi nomeado para 
pastorear em nossa Diocese no período 
de 1954 até 29 de dezembro de 1975, 

quando renunciou por problemas de 
saúde.

Dom Jorge era um apaixonado pelas 
artes. Amava a música erudita, sabia 
apreciar a arte como poucos. Tinha o dom 
para a literatura, pintura e fotografia. E 
soube conciliar este conhecimento, nos 
deixando um acervo com suas poesias, 
belos discursos e incontáveis fotografias, 
a maioria ainda inédita.

Seu grande feito, todavia, foi nos 
passar sua esplêndida simplicidade de 
caráter, doçura no trato com as pessoas 
e especial sensibilidade para com os 

mais necessitados.
Foi recebido pelo Senhor no dia 28 

de maio de 1989 e está sepultado na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo.

Diocese volta no tempo e recorda os feitos de seu primeiro pastor
“Quando daqui me levares, não deixem que morra nada do que aqui amei”

O objetivo é claro: defender 
as famílias. Foi com este 
propósito que agentes de 

diversos movimentos e pastorais 
da Diocese de Santo André ligados 
à família se reuniram no dia 7 de 
novembro (sábado), no Teatro 
Municipal de Santo André. O evento 
contou com palestras do bispo Dom 
Pedro Carlos Cipollini e do Pe. Renato 
Aparecido da Cruz Souto.

Segundo os organizadores, o objetivo 
é que o encontro seja um pontapé para a 
formação do Setor Família na Diocese 
reunindo diversas pastorais, assim 
como já existe o Setor Juventude. “A 
ideia é juntar diversos movimentos e 
trabalharmos no Encontro das Famílias, 

que hoje é reflexo do Encontro das 
Famílias que Dom Nelson (Westrupp, 
scj, bispo emérito) promoveu em São 
Caetano (em 2012), quando trouxemos 
o Pe. Zezinho. A ideia é que possamos 
falar e refletir sobre a família”, 
explicou o coordenador da Pastoral 
Familiar, Roberto Kanashiro

Para o assessor da Pastoral Familiar, 
Pe. Adenízio Leonardo Miranda, “o 
encontro foi maravilhoso. Realmente 
surpreendeu a resposta das pessoas ao 
convite porque foi pouco tempo para 
divulgarmos, mas a resposta foi uma 
bênção de Deus”.

Família, alicerce da sociedade
Em sua palestra, o bispo destacou que a 

sociedade cada vez mais individualizada 
é o problema para a família. “Tanto 
as Igrejas quanto à família se baseiam 
na união da comunidade. Então, o 
que está em crise não é a família ou a 
Igreja, mas tudo o que é comunidade. 
Comunhão entre as pessoas em uma 
sociedade totalmente individualizada é 
bombardeada”, justificou o bispo. O Pe. 
Renatinho frisou que “para ser família 
cristã, devemos nos despojar dos nossos 
achismos, das nossas teorias, das nossas 
opiniões para assimilar o ensinamento 
de Jesus, os valores de Jesus Cristo, o 
comportamento de Jesus Cristo diante 
de todas as situações que encontramos 
no Evangelho e adotar estas posições em 
nossa vida”, explicou em sua palestra.

Diocese de Santo André na luta pela família
A presença do nosso bispo é sempre inspiradora, vai nos ajudar bastante, tentar montar em todas as paróquias da Diocese um grupo com pastoral familiar

No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias (POM), têm a responsabilidade de organizar, todos os anos, a Campanha Missionária, na qual colaboram a CNBB por meio da Comissão para a Ação Missionária e Cooperação 
Intereclesial, a Comissão para a Amazônia e outros organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional (Comina). O valor arrecadado será direcionado para os trabalhos missionários no Brasil e no mundo. Os dados 
abaixo foram atualizados até o dia 25 de novembro de 2015.

Coleta “Campanha Missionária”

Fotos: Fernanda Marqui

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CATEDRAL NOSSA SENHORA DO CARMO   4.350,35R$         

PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR  2.195,00R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES 770,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA    530,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PARAÍSO 2.735,50R$         

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 1.773,65R$         

PARÓQUIA STA. LUZIA E S CARLOS BORROMEU    871,15R$         

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 1.194,30R$            

PARÓQUIA SANTO ANDRÉ R$         

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 1.000,00R$            

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 1.036,00R$         

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 1.600,00R$         

PARÓQUIA MÃE DE DEUS E DOS ÓRFÃOS 

   1.000,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS    3.176,00R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ 1.177,00R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 1.500,00R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SALETE 1.000,00R$         

PARÓQUIA SANTA CRUZ 1.275,00R$            

PARÓQUIA SANTA JOANA DARC 2.150,00R$         

PARÓQUIA NOSSA SRA. DE GUADALUPE 

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELLA 800,00R$            

PARÓQUIA SÃO JORGE 1.503,00R$         

REGIÃO CENTRO - SA 

REGIÃO LESTE - SA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

PARÓQUIA NOSSA SRA DE FÁTIMA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES 

PARÓQUIA SANTA GEMMA GALGANI

PARÓQUIA SANTA MARIA GORETTI

PARÓQUIA SANTA TERESINHA

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA  

PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 

PARÓQUIA JESUS DE NAZARÉ 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM

PARÓQUIA NOSSA SR DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

PARÓQUIA SANTA LUZIA E SANTO EXPEDITO

PARÓQUIA SANTA TERESINHA

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELLA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO APÓSTOLO

PARÓQUIA SANTA EDWIGES 

PARÓQUIA SANTÍSSIMA VIRGEM 

PARÓQUIA SÃO JOSÉ 

REGIÃO UTINGA-SA

REGIÃO CENTRO-SBC 

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO    820,00R$         

PARÓQUIA CRISTO REI   1.500,00R$         

PARÓQUIA MENINO JESUS     3.279,00R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 480,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 830,00R$            

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 600,00R$            

PARÓQUIA MARIA MÃE DOS POBRES 2.526,05R$         

PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO 

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS 2.637,20

R$         

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO 4.760,00R$         

PARÓQUIA SAO LUTZ GONZAGA 1.706,95R$            

PARÓQUIA SAO JOSÉ 1.335,50R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 800,00R$         

PARÓQUIA SÃO FELIPE APÓSTOLO 4.097,10R$         

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 5.969,04R$         

PARÓQUIA SÃO JOSÉ 1.080,00R$         

PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO 3.458,00R$            

PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO 

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO 464,00R$            

PARÓQUIA DE SANT’ANA 1.000,00R$         

PARÓQUIA SANTA LUZIA R$         

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 000,00R$              

PARÓQUIA SÃO SEBASTIAO R$         

REGIÃO DIADEMA 

REGIÃO MAUÁ

1.639,30R$            

   872,00R$         

303,00R$            

2.948,90R$            

000,00R$            

740,00R$            

 

1.050,00R$            

 

1.050,70R$            
 

1.100,00R$             
R$         

 
1.177,00R$         

 2.400,00R$            

 4.000,00R$         

 

1.644,00R$         

 

6.214,00R$         

 

1.540,65R$            

 

300,00R$            

 

   800,00

R$         

 

1.300,00R$            

 

2.520,00R$            

000,00R$            

828,00R$            

  4.350,00R$         

1.679,00R$         

PARÓQUIA SANTA MARIA 1.000,00R$         

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 200,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 2.174,00R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO 430,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 1.280,00R$            

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA 385,00R$            

 

PARÓQUIA SANTA LUZIA 000,00R$            

 

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 791,25R$            
 

 SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA    000,00R$         
 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA      615,00R$         

 PARÓQUIA SÃO BENEDITO 392,00R$            

 
PARÓQUIA SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE 267,30R$            

 PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA 2.400,00R$         

 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 560,00R$            

 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PROSPERIDADE 178,00R$            

 

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA    1.620,00R$         

 

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 764,60R$            

PARÓQUIA SÃO BENTO 3.200,10R$         

PARÓQUIA SÃO CAETANO 497,80R$            

PARÓQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS   1.141,20R$         

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 500,00R$            

REGIÃO SÃO CAETANO  DO SUL

REGIÃO ANCHIETA - SBC

Total Arrecadado: R$ 125.537,29

2.260,00

424,00

1.073,00

2.400,00

2.272,90

5.824,00

R$         

R$         226,85

      640,00R$         

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA PERPÉTUO SOCORRO

R$         

   300,00

PARÓQUIA MENINO JESUS R$            000,00

R$         

R$         

PARÓQUIA SANTO ARNALDO JANSSEN R$         000,00

R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA R$            600,00

Total Arrecadado: R$ 145.308,79

2.100,00

1.355,45
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Na noite de 23 de novembro, 
aconteceu a primeira Reunião 
do Conselho Diocesano de 

Pastoral, presidida pelo atual Bispo 
Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini 
e os coordenadores das pastorais 
diocesanas.

Após a acolhida, Padre Cristiano fez 
a Oração Inicial, preparando o ambiente 
para os trabalhos que foram abertos por 
Dom Pedro que explicou ser “o Concílio 
Vaticano II responsável pela introdução 
da palavra e do conceito de Pastoral no 
seio da Igreja Católica. Não só para o 
clero, mas também para todos os leigos, 
reforçando o entendimento de que pelo 
Batismo somos todos missionários”, 
lembrou.

Dom Pedro continuou sua fala 
dizendo que: “o outro grande legado de 
eclesiologia despontado pelo Concílio 
Vaticano II, é o fato de sermos uma Igreja 
em Comunhão, o enfoque para a forma de 
viver dos primeiros cristãos, reforçando 
que não cabe o individualismo, mas 
sim viver em comunhão”. E destacou: 
“onde não existem perdedores, e o que 
prevalece é o consenso proveniente do 
Espírito Santo. Para isso precisamos 
vencer todas as forças que desunem”.

O bispo concluiu seu pensamento 
afirmando que “Jesus Cristo também 
nos ensinou que o melhor trabalho é 

aquele feito em conjunto, e nunca só. 
Ele pediu para que os seus discípulos 
partissem em dupla para evangelizar. 
Trazendo para os nossos dias, para a 
nossa diocese, podemos afirmar que 
existem instrumentos importantes que 
nos ajudam a executar nossa missão 
em comunhão. O Centro de Pastoral é 
um destes organismos que nos ensina a 
partilhar o trabalho”.

7º Plano de Pastoral

Padre Joel Nery - novo Coordenador 
do Centro de Pastoral, falou da 
decisão de se prorrogar por dois anos 
(2016/2017) as ações do 7º Plano 
de Pastoral. Também falou do novo 
formato do Conselho Diocesano de 
Pastoral, um tanto quanto ainda no 
embrião, mas que resultará em uma 
atuação mais dinâmica para fazer com 
que o sétimo plano aconteça de fato 
nas oito Regiões Pastorais da Diocese. 
Esta nova estrutura será amplamente 
divulgada em breve.

As cinco urgências do 7º Plano de 
Pastoral foram diagnosticadas durante 
o encontro. Maria Aparecida entregou o 
relatório sobre o COMID – Comissão 
Missionária Diocesana –, com os 
avanços conquistados neste ano e as 
propostas para 2016. Miriam Vertamatti 

enumerou as realizações da Comissão 
Diocesana Bíblico Catequética, que 
além de elaborar os estudos semanais, 
preparou também diversos subsídios 
para os meses: Mariano, do Dízimo, das 
Vocações e da Bíblia. Toninha Carrara 
expôs a caminhada das Pastorais Sociais 
da Diocese, em destaque o Fórum das 
Pastorais Sociais que aconteceu em 20 
de junho e que serviu para aumentar 
a união de seus agentes. Padre Flávio 
Gomes de Alcântara, à frente da quarta 
urgência, lembrou que foi feito um 
trabalho para se conhecer a realidade 
de cada paróquia e uma caminhada 
burocrática que permite agora que 
sejam colocadas em prática os projetos 
que as paróquias apresentem sobre 
suas necessidades. Já o Padre Jordélio 

Siles enumerou o que já se conquistou 
sobre o Itinerário da Catequese, o novo 
formato que a CNBB pensou para este 
importante segmento da Igreja que 
cuida do ensinamento da fé.

Os agentes pastorais presentes na 
reunião do Conselho Diocesano de 
Pastoral foram divididos em grupos e 
puderam debater as cinco urgências, 
respondendo questões, tais como: 
“Que bom...”, “Que pena...” e “Que 
tal...”. O material será agora analisado 
pelo Centro de Pastoral. Antes do 
encerramento, quando Dom Pedro 
fez a Oração Final, o Padre Jean, 
como Moderador Coordenador da 
Cúria, explicou o procedimento de 
funcionabilidade do Edifício-Sede da 
Mitra Diocesana.

Conselho Diocesano de Pastoral se reúne
pela primeira vez com Dom Pedro

Com o objetivo de promover 
a formação litúrgica dos 
agentes da Pastoral Litúrgica 

das paróquias e comunidades, a Escola 
Diocesana de Liturgia está iniciando 
uma nova Turma para participar das 
aulas a partir de 06 de fevereiro. O 
público alvo são os agentes da pastoral 
litúrgica e equipes de celebrações, 
animadores do canto litúrgico, ministros 

extraordinários, catequistas e todos os 
interessados em conhecer cada vez mais 
a liturgia.

O curso será ministrado aos sábados 
das 8h30 às 12h, quinzenalmente, no 
Edifício-Sede da Mitra Diocesana, com 
sede na Praça do Carmo, 36, Centro 
de Santo André. A mensalidade tem o 
investimento de cinquenta reais.

A duração do curso é de dois semestres 

e as disciplinas a serem estudadas são: 
A renovação litúrgica do Vaticano II, 
Natureza da Liturgia, O Mistério Pascal, 
Sacramentalidade da Liturgia, A Liturgia 
como Celebração, Assembleia Litúrgica, 
Os Ministérios Litúrgicos, A Palavra 
de Deus na Liturgia, Canto e Música 
Litúrgica, O Ano Litúrgico, Introdução 
aos Sacramentos, Sacramento do 
Batismo e Confirmação, depois, da 

Eucaristia, da Penitência, da Unção dos 
Enfermos, da Ordem, do Matrimônio, 
das Exéquias e Bênçãos.

Mais informações no Centro 
Diocesano de Pastoral, ligando 
4438.2428 para Irmã Wilma ou pelo 
Email: (comissaodeliturgia@uol.com.
br). Os organizadores informam que é 
necessário o mínimo de 30 alunos para 
o curso ser realizado.

Escola Diocesana de Liturgia abre inscrições

Um dia para celebrar o padroeiro da Diocese
Entre os doze apóstolos escolhidos 

por Jesus Cristo, o primeiro a 
ser chamado foi André. A Igreja 

celebra sua data no dia 30 de novembro, 
um dia muito especial para a Diocese 
de Santo André, que tem neste santo o 

seu padroeiro, uma data tão importante, 
que foi escolhida para coincidir com a 
inauguração do prédio do Edifício-Sede 
da Mitra Diocesana, em evento ocorrido 
há justos três anos.

 Para recordar a data, foi celebrada 
a Missa em Ação de Graças 
na Paróquia Matriz de Santo 
André, a igreja cor de rosa, 
com sede na Vila Assunção 
em Santo André, na noite de 
30/11 e que foi presidida pelo 
Bispo Diocesano, Dom Pedro 
e concelebrada pelo Bispo 
Emérito, Dom Nelson.

Durante sua homilia, Dom 
Pedro contou parte da história 
deste querido santo, e recordou 
uma importante passagem bíblica 

por ocasião da multiplicação 
dos pães e dos peixes: “Quando 
Jesus interpelou Filipe sobre a 
possibilidade de dar de comer 
a toda aquela multidão, André 
interveio, dizendo: ‘Está aqui 
um menino que tem cinco 
pães e dois peixes; mas que 
é isto para tanta gente?’, 
conforme Jo 6, 9”.

André, por ter sido o 
primeiro a ser chamado é 
conhecido como Protóclito 
(proto = primeiro + Klitos = chamar). 
Ele é irmão de Pedro, o primeiro Papa 
da Igreja. Diz a Tradição que, por 
ocasião da partida dos apóstolos para 
levar o Evangelho pelo mundo, André 
viajou para a região dos mares Cáspio 

e Negro. Por último, fundou a igreja em 
Patras, na Acaia, que foi uma das mais 
florescentes dos tempos apostólicos. 
A mesma fonte afirma ter Santo André 
morrido crucificado em Patras, na 
Acaia, no dia trinta de novembro. A ele 
está relacionada a Cruz em forma de X.
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Para envolver todas as dioceses 
na dinâmica do Ano Santo, o 
Papa Francisco pediu que se 

abram as portas da misericórdia nas 
catedrais, basílicas e santuários, pois o 
Papa os considera como “meta de muitos 
peregrinos que, frequentemente, nestes 
lugares sagrados, se sentem tocados 
no coração pela graça e encontram o 
caminho da conversão”.

Na Diocese de Santo André, além 
da Catedral Nossa Senhora do Carmo, 
a Basílica Menor Nossa Senhora da 
Boa Viagem e os santuários diocesanos 
estarão com as portas abertas durante o 
Ano Santo.

A peregrinação é uma característica 
deste tempo especial porque, como diz 

o Papa, “a vida é uma peregrinação e o 
ser humano é um peregrino que percorre 
uma estrada até a meta desejada”. O 
Papa Francisco explica ainda que “para 
chegar à Porta Santa, tanto em Roma 
como em cada um dos outros lugares, 
cada pessoa deverá fazer, segundo as 
próprias forças, uma peregrinação. Esta 
será sinal de que a própria misericórdia 
é uma meta a alcançar que exige 
empenho e sacrifício”.

O Santuário Imaculada Conceição 
e São Maximiliano Maria Kolbe, 
localizado na sede da Milícia da 
Imaculada, se prepara para a abertura da 
Porta Santa no dia 13 de dezembro. Uma 
programação especial foi preparada para 
que os grupos sejam bem recepcionados 

e possam fazer uma significativa 
experiência espiritual. Ao longo do 
ano, além dos mílites, os missionários 
e as missionárias da Imaculada-Padre 
Kolbe vão acompanhar os peregrinos. 
Será possível receber o Sacramento 
da Reconciliação, participar da Santa 
Missa e aprofundar a temática do 
Ano da Misericórdia. Ao passar pela 
Porta Santa, cada um poderá se deixar 
“abraçar pela misericórdia de Deus e se 
comprometer a ser misericordioso com 
os outros como o Pai o é conosco”, 
conforme afirma o Papa.

O Santuário Imaculada Conceição e São Maximiliano Maria Kolbe foi um dos cinco templos diocesanos escolhidos 
por Dom Pedro para receber peregrinos no Ano Santo da Misericórdia

Porta Santa da Misericórdia na Milícia da Imaculada

ANO SANTO NA MILÍCIA DA IMACULADA
Abertura da Porta Santa: 13 de dezembro, às 11h. Para agendar peregrinações 

em grupo, ligue para (11) 4397-6500. O Santuário Imaculada Conceição e São 
Maximiliano Maria Kolbe fica na Estrada do Morro Grande, 870, no Riacho 

Grande, em São Bernardo do Campo - SP. 

Esta campanha anual marca 
também o aniversário da Milícia 
da Imaculada na Diocese de 

Santo André. Em 2015, comemoraram-
se os 28 anos desta iniciativa 
evangelizadora que começou com um 
destemido grupo de leigos liderados por 
Frei Sebastião Benito Quaglio.

Além de uma programação especial 
pela Rádio Imaculada Conceição 
1490 AM, o Diga Sim contou com 
equipes de divulgação em Santo André 
e São Bernardo do Campo. Mais 
de 20 voluntários e funcionários se 
revezaram na livraria São Judas Tadeu 
e na Catedral Nossa Senhora do Carmo, 
em Santo André; e também na Praça 
Santa Filomena, ponto central de São 
Bernardo do Campo.

Foi uma oportunidade para 
apresentar a Milícia da Imaculada 
às milhares de pessoas que passam 
pelo centro das cidades. As equipes 
realizaram novos cadastros  e  também 
divulgaram a sintonia da Rádio 
Imaculada Conceição 1490 AM. Muitas 
pessoas, já colaboradoras da obra, se 
aproximaram também para agradecer 
pela revista que mensalmente recebem 
e pela programação de rádio, sendo 
uma  companhia constante para muitas 
pessoas.

A Milícia da Imaculada agradece 
a todos que disseram seu Sim à 
Evangelização tornando-se novos 
colaboradores e também aos voluntários 
que não medem esforços para propagar 
a obra.

Diga Sim à Evangelização
A Milícia da Imaculada realizou nos dias 13 e 14 de novembro uma campanha 
convidando novos colaboradores para a obra

Os voluntários Lourdes e Estácio com as novas mílites em 
divulgação no dia 14 de novembro, na Rua Oliveira Lima, em 
Santo André

 Santuário Imaculada Conceição e
 São Maximiliano Maria Kolbe  

Os voluntários Maria Aparecida, Fátima e Antônio no posto de 
divulgação da MI na Praça Santa Filomena, em São Bernardo 
do Campo, em 13 de novembro

Foto: Frei Sebastião Benito Quaglio

Fotos: Oduvaldo Vick Jr. 


