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EDIÇÃO ESPECIAL - NOVO BISPO DA DIOCESE

AQUELE QUE VEM 
“EM NOME DE JESUS” 

(Cl 3,17)

O Santo Pa dre Fran cisco, aco lhendo o pe dido de re nún cia apre sen tado por Dom Nel son Wes trupp, SCJ, Bispo da Di o cese de Santo An dré, con forme prevê 
o cân. 401 § 1 do Có digo de Di reito Canô nico (quando com pleta 75 anos de idade), no meou no dia 27 de maio, o 5º bispo da di o cese de Santo An dré, Sua 
Ex ce lên cia Re ve ren dís sima Dom Pe dro Car los Ci pol lini, transferindo-o da sede epis co pal de Am paro (SP). Ver matéria nas páginas 4 e 5 

Dia 20 de junho, sábado, das 8h às 13h, no Instituto Coração de Jesus,
na Rua Siqueira Campos, 483, no Centro de Santo André.

Presença dos representantes das seguintes pastorais: Operária – Menor – Criança – Juventude – 
Pessoa Idosa – Saúde – Sobriedade – Pessoas com Deficiência – Surdos – Carcerária –

Afro-Brasileira – CEBs – Migrantes – Campanha da Fraternidade e Cáritas Diocesana.

Fórum das Pastorais Sociais

DOM PEDRO CARLOS 
CIPOLLINI
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CNBB
Subsídio sobre

as Desigualdades Sociais
no Brasil é apresentado

Foi publicado o segundo volume 
do subsídio “Pensando o 
Brasil”. O texto, aprovado na 

53ª Assembleia Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
realizada no mês de abril, em Aparecida 
(SP), trata das desigualdades sociais no 
Brasil e é uma contribuição para análise 
e busca de respostas sobre o tema.

À luz do Evangelho, o subsídio 
aborda situações como a crescente 
violência na sociedade brasileira e a 
corrupção considerada endêmica e 
que aumenta a desigualdade. “Somos 
sempre convidados a pesquisar e a 
refletir sobre as relações e as situações 
concretas vividas pelas filhas e pelos 
filhos de Deus”, afirma o bispo auxiliar 
de Brasília (DF) e secretário geral da 
CNBB, dom Leonardo Steiner.

A publicação, disponível nas Edições 
CNBB, está dividida em três partes. A 
primeira fala da desigualdade estruturante 
da sociedade brasileira. Neste trecho são 
apresentados elementos da realidade do 
país, como o limite das políticas públicas, 
a concentração econômica e financeira, 
o mecanismo da dívida pública com a 
taxa básica de juros, a inclusão de parte 
da população no mercado de consumo 
sem reformas estruturais e as Políticas de 
Direitos Sociais.

A segunda parte do texto é dedicada 
ao olhar da Igreja sobre a desigualdade 
social, e a última, mostra o desejo do 
episcopado brasileiro de buscar novos 
caminhos de convivência. “Estamos 
necessitados de um novo horizonte 
que priorize a vida de todos sobre 
a apropriação dos bens por parte de 
alguns”, considera o bispo auxiliar de 
Brasília e secretário geral da CNBB, 
dom Leonardo Steiner. “A desigualdade 
será sempre menor, na medida em que a 
justiça, novo nome da paz, conduzir os 
passos de todas as pessoas, especialmente 
das que têm a responsabilidade do poder 
público”, afirma o bispo.

Lembrar-se do passado, festejar o 
presente e olhar para o futuro. 
Foi assim que a Paróquia 

Santa Joana d’Arc, em Santo André, 
comemorou o Jubileu de Diamante (60 
anos) no sábado (30 de maio), com Santa 
Missa presidida pelo Administrador 
Apostólico da Diocese de Santo André, 
Dom Nelson Westrupp, scj, e o pároco 
local, Pe. Décio Dias Mirândola. 

O bispo recordou ser um privilégio 
celebrar os 60 anos. “A Paróquia vem 
escrevendo uma história marcante 
na Diocese. São 60 anos de graças. 
Quantas bênçãos não foram derramadas 
aqui? Quantos sacramentos não foram 
celebrados? A Paróquia vem cumprindo 
sua missão, produzindo frutos de 
santidade”, destacou Dom Nelson.

Contudo, ele pontuou que o desafio 
permanece. “Acho que muitos estarão 
aqui nos 100 anos. É um desafio 
contínuo para conseguir mais, arriscar 
mais, rompendo com a acomodação e 
evangelizando com ardor. Precisamos 
nos desinstalar, nos envolver. Algumas 
vezes, somos omissos na evangelização. 
Precisamos ser mais transparentes para 
que aconteça o que Deus sonha”, frisou.

Um dos novos evangelizadores da 
Paróquia é o catequista e cerimoniário 
Felipe Meneses, 24 anos, que sempre 
participou da Santa Joana d’Arc. 
“Tenho uma história muito grande aqui. 
Espero que, assim como o bispo falou, 
eu chegue aos 100 anos da Paróquia. 
Quero ajudar na evangelização”, disse 
Felipe.

Já Ernestina Calegari, 87, conhece 
bem a Paróquia, já que viu a Paróquia 
ser fundada. Ela assegurou que está 
muito feliz em participar de mais um 

aniversário. “Na minha época também 
era muito gostoso. Trabalhamos para 
construir esta Igreja. Minha filha se 
casou aqui, fiz bodas de ouro também 
aqui. Hoje, não venho muito por causa da 
minha idade, mas, em datas como esta, 
estou sempre aqui”, falou Ernestina.

A celebração ainda contou com 
homenagens a Dom Nelson - bispo da 
Diocese de Santo André nos últimos 
11 anos e que está como Administrador 
Apostólico até a posse do novo bispo, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, em 26 
de julho.  “Quero agradecer muito a 
presença de Dom Nelson, sempre luz 
por tudo o que fez por esta diocese. 
Faço também um agradecimento pessoal 
por confiar em mim e sempre estar em 
momentos felizes como este e também  
tristes como o momento em que perdi 
meu pai, o senhor me deu muita força”, 
frisou Pe. Décio.

Após a Santa Missa, Dom Nelson ainda 
abençoou o tradicional bolo da Paróquia,  
e os paroquianos festejaram os 60 anos 
com mais festa.

Datas - A Paróquia foi instalada em 29 
de maio de 1955, com Missa Solene. O 
decreto episcopal foi publicado 21 de 
maio de 1955. Para informações sobre a 
história da Paróquia, entre no site: http://
www.psjd.com.br/.

Fiéis comemoram 60 anos da Paróquia Santa Joana d’Arc
“Quantas bênçãos não foram derramadas aqui?”, destacou Dom Nelson.

 Não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar 
A voz do Papa

O Papa Francisco em uma 
vídeo-mensagem enviada 
por ocasião da jornada de 

oração pela Unidade dos Cristãos, 
que aconteceu no sábado, 23 de maio, 
promovida pela Diocese de Phoenix 
(Estados Unidos) junto com um grupo 
de pastores evangélicos, alertou que 
“A desunião é uma ferida no corpo da 
Igreja e de Cristo. Uma ferida que não 
queremos que permaneça. A desunião 
é obra do pai da mentira, do pai da 
discórdia que sempre procura fazer com 
que irmãos estejam divididos”.

Ele também exprime seu desejo 
por uma união espiritual ao afirmar 
que “A unidade que está germinando 
em nós, a unidade que começa selada 
por um só batismo, e que todos nós 
temos. A unidade que buscamos juntos 
no caminho. A unidade espiritual da 
oração, uns pelos outros. A unidade do 

trabalho comum em ajudar os irmãos 
que creem na soberania de Cristo”.

Francisco convida a “pedir ao Pai que 
envie o Espírito de Jesus, o Espírito 
Santo, e nos dê a graça de que todos 
sejam um, para que o mundo creia”. O 
Santo Padre declarou-se convicto de 
que não obstante as diferenças, “somos 
um”. “Aquele que persegue hoje os 
cristãos, nos unge com o martírio, 
sabe que os cristãos são discípulos de 
Cristo, que são um, que são irmãos. A 
ele - acrescenta - não importa se somos 
evangélicos, ortodoxos, luteranos, 
católicos e apostólicos... não interessa! 
São cristãos”.

Hoje - prosseguiu recordando os 
novos mártires - estamos vivendo “o 
ecumenismo do sangue” e isto, disse, 
deve nos animar no que estamos fazendo: 
rezar, dialogar entre nós, encurtar as 
distâncias, irmanados cada vez mais”.

O Papa acredita que a unidade não 
é feita pelos teólogos. “Os teólogos 
nos ajudam, a ciência dos teólogos 
nos ajudará, mas se esperamos que 
os teólogos entrem num acordo, a 
unidade só chegará no dia seguinte ao 
Juízo Final”. “Quem faz a unidade é o 
Espírito Santo”.

“Quem faz a unidade é o Espírito Santo”, nos diz Papa Francisco.
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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

ACONTECE NA DIOCESE

Para comemorar seus 40 anos 
de ordenação episcopal, o 
Cardeal Dom Claudio Hummes 

retornou à Diocese de Santo André. 
A celebração religiosa aconteceu na 
noite de 25 de maio, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, onde agradecido,  
confidenciou: “Vocês me ensinaram a 
ser bispo. Fico muito feliz em celebrar 
aqui meus quarenta anos de bispo. Santo 
André ficou no meu coração. Me ajudou 
a compreender o que é uma diocese e a 
praticar o lema que escolhi para minha 
caminhada: ‘Vós sois todos irmãos’”.

O cardeal, assim como Papa Francisco, 
é oriundo da ordem jesuíta. Ele também 
falou das lutas operárias e contra 
os crimes praticados pela ditadura: 
“Descobri que aqui era uma grande 
diocese de trabalhadores que lutavam 
pelos seus direitos, mas sempre com 
métodos pacíficos. O ano de 1979, 
quando teve aquela grande greve geral, 
foi decisivo na minha vida”, disse ao 
recordar o período em que permitiu que 
os sindicatos se reunissem nas paróquias 
da diocese para articular as ações.

Em outro momento, Dom Claudio 

reforçou que é sempre necessário ouvir 
o outro. “Tudo isso me ajudou a entender 
que tinha que ouvir o povo. Compreender 
aquilo que a população acha que é melhor 
para ela, e não o que eu acho”, revelou, 
ao acrescentar que é esse exatamente um 
dos ensinamentos do Papa Francisco. “Já 
temos bastante discurso, mas o mundo 
carece de prática. O Papa ensina que é 
preciso caminhar até o povo e sorrir com 
sorriso de pai, que está ali para encorajar 
e não para cobrar”, completou.

Dom Claudio celebra 40 anos
 de bispo na Diocese de seu coração

O santo que é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento

O mês de junho é fortemente 
marcado pelas festas chamadas 
de festas juninas. Estas festas 

decorrem das comemorações de Santo 
Antonio, São João, São Pedro e São 
Paulo.

Não pretendo indicar qual seria o 
santo mais importante, porém, gostaria 
de ressaltar alguns aspectos, no mínimo, 
curiosos no que diz respeito a São João. 

Em primeiro lugar: São João pertence 
ao Antigo ou ao Novo Testamento, 
biblicamente falando? É a vinda de 
Jesus quem determina o Antigo e o 
Novo Testamento. Assim, pontuar São 
João Batista torna-se uma tarefa, no 
mínimo, controversa; Ele é anunciado 
antes da vinda de Jesus, aparece na 
época de Jesus e é martirizado antes 
de Jesus assumir publicamente a sua 
missão. Podemos, por assim dizer, que 
São João Batista é uma ponte de ligação 
entre os dois testamentos. 

São João Batista é o único, excetuando 

Jesus e Nossa Senhora, que celebramos 
o seu nascimento e o seu martírio; 
nascimento no dia 24 de junho, baseado 
no texto de São Lucas (1,36), e no dia 
29 de agosto o seu martírio, conforme 
a tradição. Isto denota, não somente 
a devoção a São João Batista, como 
também, a sua importância para a 
Igreja. São João Batista é chamado o 
precursor de Jesus que já O reconhece 
ainda no ventre de Isabel (cf. Lc 1,44). 
Ele é quem anunciará de forma solene a 
chegada do Messias, o Cristo Jesus (cf. 
Jo 1,35-39 e paralelos). 

Assim, as comemorações religiosas 
de São João são justificadas e devem ser 
incentivadas.

Ao lado destas festas religiosas, 
e não desligadas delas, temos as 
comemorações de São João, realizadas, 
sobretudo, no nordeste do Brasil. Trata-
se de uma tradição composta por várias 
culturas. Os portugueses trouxeram esta 
comemoração que foi bem aceita, tanto 

pela cultura indígena, quanto, pelos 
africanos existentes no Brasil. Assim, 
esta festa é sempre acompanhada 
da fogueira, canjica, pipoca e tantas 
outras guloseimas da época. Não falta a 
quadrilha, influenciada pelos franceses 
que aqui se estabeleceram por um 
tempo. Também os fogos demarcam a 
influência chinesa, os descobridores da 
pólvora.

No restante do país, temos as 
tradicionais quermesses que não deixam 
de registrar as comemorações juninas, 
ou, como alguns preferem chamar, 
festas joaninas. Portanto, vamos 
preservar a religiosidade popular, que 
tem bases bíblicas, celebrando São João 
e os demais santos do mês de junho. 
Temos somente a ganhar religiosa e 
culturalmente falando.

Pe. José Pedro Teixeira de Jesus

“Já temos bastante discurso, o mundo carece de prática”, afirma o cardeal.

SÃO JOÃO BATISTA:
AQUELE QUE ANUNCIA SOLENEMENTE A CHEGADA DO MESSIAS

Foto: Fernanda Marqui



4 Junho de 2015 - A BOA NOTÍCIA

Entrevista com Dom Nelson

“Meu co ra ção me puxa para 
per ma ne cer no ABC.”

Dom Nelson Westrupp

Desde as pri mei ras ho ras do 
dia 27 de maio, Dom Nel son 
Wes trupp, scj, pas sou a ser o 

Ad mi nis tra dor Apos tó lico da Di o cese 
de Santo An dré. Esta mis são exe cu tará 
em nome da Igreja até a posse de seu su-
ces sor, Dom Pe dro Car los Ci pol lini, na 
tarde do pró ximo dia 26 de ju lho. Aqui, 
Dom Nel son abre seu co ra ção e fala-nos 
desta transição.

Dom Nel son, como o se nhor re ce beu a 
no tí cia da vinda do novo Bispo?
Quando re cebi a no tí cia de que Dom Pe-
dro se ria o novo Bispo da Di o cese de 
Santo An dré, mi nha re a ção foi de muita 
fe li ci dade. Par ti ci pei da missa de sua or-
de na ção epis co pal e ao ou vir suas pa la-
vras, pen sei co migo: nossa, que bispo, 
equi li brado e com bom senso. Deixou-
me a me lhor im pres são, por de mons trar 
co nhe ci mento pro fundo e ter uma ecle-
si o lo gia em sin to nia com a mi nha. Que 
bom en con trar um ir mão no epis co pado 
as sim.

Fale-nos so bre sua ca mi nhada na Di o-
cese de Santo An dré
Nes tes onze anos e al guns me ses à 
frente desta Di o cese, ama du reci muito. 
Aprendi com as mui tas di fe ren ças que 

Quando re cebi a no tí cia de que Dom Pe dro se ria o novo Bispo da Di o cese de Santo An dré, mi nha re a ção foi de muita fe li ci dade.

EDIFÍCIO-SEDE 
É REFERÊNCIA DE UNIDADE

Dom Nelson Westrupp, scj, ousou 
sonhar e construiu a nova sede da 

cúria diocesana, uma obra do tamanho da 
grandeza e importância de nossa Diocese. 
Hoje, um prédio que traz união.

NA FESTA DOS 
60 ANOS DA DIOCESE

Dom Nelson disse “Rendermos 
graças à Deus pelas obras 

realizadas nestes 60 anos de Diocese 
de Santo André. Recordo de todos que 

NA FESTA DOS 
60 ANOS DA DIOCESE

Dom Nelson disse “Rendermos 
graças à Deus pelas obras realizadas 

nestes 60 anos de Diocese de Santo André. 
Recordo de todos que passaram e ajudaram 
nossa Diocese”.

exis tem nesta Di o cese. A Di o cese é 
muito grande. Cada povo, cada clero é 
di fe rente, e isto en ri quece a nossa vida. 
E somando agora tudo o que foi feito na 
Di o cese, pude per ce ber que fo ram re a li-
za das mui tas coi sas. As assembleias di-
o ce sa nas, os pla nos pas to rais, os en con-
tros es pe cí fi cos das pas to rais diocesanas, 
o en con tro com os con se lhos pas to rais 
pa ro qui ais, cada um des tes traba lhos nos 
aju da ram a re fle tir como são im por tan tes 
para a ca mi nhada pas to ral da Diocese, 
como tudo isto é de uma ri queza muito 
grande.

Qual men sa gem deixa para o povo de 
nossa Di o cese?
Em pri meiro lu gar, agra deço a todo o 
povo que rido de nossa Di o cese. Ou via 
fa lar muito do Grande ABC e pude co-
nhe cer de perto o seu povo. Fi quei ad mi-
rado com sua di ver si dade ét nica; pes soas 
e fa mí lias vin das de vá rias re giões do 
País e de di ver sos paí ses. Isto marcou-
me bas tante. Aprendi muito com es tas 
pes soas e suas cul tu ras. Fez-me pre o-
cu par com uma pas to ral plu ral e levou-
me a con tem plar com ca ri nho cada uma 
des tas di fe ren ças ét ni cas e cul tu rais do 
Grande ABC.

O que de seja di zer ao novo Bispo de 
Santo An dré?
Eu di ria: Olha, ve nha como um ir mão, 
um pai, um pas tor. Nós o aco lhe re mos 
com os bra ços aber tos. Já mantive com 
Dom Pe dro bons con ta tos, tanto no 
Regio nal Sul 1, como nos de mais en con-
tros pro mo vi dos pela CNBB. Sem pre 
nos en ten de mos muito bem. Nos admira-
mos mu tu a mente, como ele mesmo disse 
hoje de ma nhã (27/05), quando ligou-me 
para me cum pri men tar e di zer que vem 
com de sejo de ser um bom pas tor.

A Di o cese quer sa ber se o se nhor con-
tinu ará co nosco?
Con forme afirma o Di reito Canô nico, 
o bispo emé rito é li vre para op tar onde 
de seja re si dir. E, hoje, meu co ra ção me 
puxa para per ma ne cer no ABC. O próprio 
Dom Pe dro fri sou que quer ser um ir mão 
da gente, per ma ne cendo pró xi mos.

Já tem uma data para a Ce le bra ção de 
Ação de Gra ças por seu pas to reio?
Penso que não será ne ces sá ria uma 
missa es pe cial neste mo mento de minha 
emeritude, uma vez que continu arei 
aqui no ABC. A pró pria missa de posse 
de Dom Pe dro ser virá como aco lhida a 
ele e de ação de gra ças por mi nha ca mi-
nhada na Di o cese. Caso, po rém, o Clero 
e o Povo de Deus solici tem esta ce le bra-
ção, co lo ca re mos tudo nas mãos de Deus 
e ve re mos uma data opor tuna.

Nosso novo Bispo já tem data para a 
posse?
De co mum acordo, foi de ci dido que a 
missa de posse acon te cerá na Praça do 
Carmo, na Ca te dral Nossa Se nhora do 
Carmo, no dia 26 de ju lho, às 16h.
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Dom Pedro, como foi receber a notícia 
de sua nomeação?
Olha, a hora que o Núncio me falou 
que viria para Santo André, que o Papa 
já havia me nomeado e que estava só 
aguardando meu sim, confesso que fiquei 
surpreso. Tinha me encontrado com o 
Núncio, cinco dias antes, por ocasião 
da Assembleia dos Bispos, e ele não 
havia me falado nada. Fiquei realmente 
apreensivo com seu telefonema. Somos 
humanos e senti medo, mas conversando 
com o Núncio, disse que queria fazer a 
vontade de Deus em minha vida, e por 
isso me coloquei nas mãos de Deus, 
pedindo força para poder cumprir esta 
missão que Ele estava me confiando.

O senhor possui um plano de ação para 
a Diocese de Santo André?
Primeiramente gostaria de conhecer, 
de ouvir, de aprender sobre o Grande 
ABC. Entendo que estas são atitudes 

fundamentais para quem chega. Gosto 
de recordar o Cardeal Martin, professor 
de teologia, que foi enviado para a 
grande Arquidiocese de Milão, sem 
ter tido nenhuma experiência pastoral. 
E ao ser perguntado pelos jornalistas, 
disse que primeiro rezou e contemplou. 
Contemplar quer dizer ouvir, conhecer, 
tomar contato. É isto que pretendo fazer. 
Não tenho nenhum plano feito, nenhuma 
proposta. Claro que vamos seguir o que 
nos pede, por exemplo, o documento 
100 da CNBB; os documentos da Igreja, 
como o Evangelii Gaudium - a Alegria 
do Evangelho - do Papa Francisco; o 
Documento de Aparecida e caminhar 
sempre tendo como raiz o Concílio 
Vaticano II. Além disso, quero ouvir os 
padres; quero muito conversar com cada 
um deles. A evangelização é um serviço 
de todos os batizados, mas são os padres 
que exercem este ministério, que estão 
integralmente a serviço do povo de Deus.

Dom Pedro pede ao povo católico:
Tenham coragem e rezem pelo seu bispo

DE CACONDE PARA SANTO ANDRÉ

Dom Pedro nasceu em Caconde no 
dia 4 de maio de 1952. Hoje, com 

63 anos foi nomeado para ser o quinto 
Bispo da Diocese de Santo André. Sua 
posse acontecerá na tarde de 26 de julho na 
Catedral N. Sra. do Carmo.

“EM NOME DE JESUS” 
É SEU LEMA EPISCOPAL

A ordenaçao presbiteral de Dom Pedro 
aconteceu no dia 25 de fevereiro de 

1978. E a ordenação episcopal no dia 12 
de outubro de 2010. Sua nomeação para 
a Diocese de Amparo se deu em 25 de 
fevereiro do mesmo ano.

Como analisa seus principais desafios a 
frente da Diocese de Santo André?
Olha, eu parto do princípio que para o 
cristão o mais importante é o amor. E 
não existe amor sem obediência. E eu 
venho, obedecendo a Deus. Se Deus me 
escolheu, Ele me capacita para a missão. 
Se os bispos me indicaram, se o Núncio 

me indicou, se o Papa me nomeou é por 
que eles acreditam que eu posso ajudar. 
Aqui, vou enfrentar os desafios de toda 
cidade grande, e já tenho a experiência de 
ter trabalhado por 28 anos em Campinas, 
uma cidade grande, com um milhão de 
habitantes, onde fui pároco em paróquia 
de periferia, de classe média e também na 
área central, na Basílica Nossa Senhora 
do Carmo. Aliás, um fato que muito me 
animou quando soube que viria para a 
Diocese de Santo André, foi saber que a 
Catedral tem o mesmo nome e recordei 
de minhas experiências pastorais e da 
espiritualidade carmelita.
Já fui padre em cidade grande. Sabemos 
que elas vivem em ebulição, evolução, 
não param nunca, mas é preciso amar 
a cidade grande e viver nela de forma 
a nunca querer ficar longe dela. Na 
mensagem que enviei ao povo do Grande 
ABC, cito que me lembrei da passagem 
em que Paulo é enviado para a cidade de 
Corinto, um grande centro comercial, 
uma forte área portuária, com mais de 
quinhentos mil habitantes e como ficara 
apreensivo, sentiu Deus lhe dizer: “Não 
tenhas medo, nesta cidade há um povo 
numeroso que me pertence” (At 18,9). A 
Diocese de Santo André também possui 
um povo de fé, que segue e ama Jesus 
Cristo.

Eu não posso me preocupar por que o 
Espírito Santo já veio na minha frente. 
Ele já está aqui. Eu não cheguei primeiro. 
Tenho sempre em mente que para vocês 
sou bispo, mas com vocês sou cristão. 
Como bispo, venho com a missão de 
unir a família de Deus, ser o ponto de 
união, transmitir a palavra profetizada 
e defender a Igreja dos perigos que 
apareçam.

Dom Pedro, poderia nos deixar uma 
mensagem até a sua posse?
A primeira mensagem que quero deixar 
é que rezem por mim. A oração tem 
poder. Rezem para que eu tenha fortaleza, 
sabedoria e faça tudo segundo a vontade 
de Deus, nunca a minha. Então, a primeira 
coisa é a oração pelo bispo. Depois, que 
vocês tenham coragem, não desanimem 
nunca. Eu costumo comparar a cidade 
grande com a coroa de espinhos do Cristo 
crucificado. Os espinhos são a miséria, a 
pobreza e o sofrimento. Mas não podemos 
desanimar. Jesus nos diz que estará 
com todos nós até o fim dos tempos. É 
preciso ter coragem. Coragem é uma 
palavra bíblica que pode ser traduzida por 
Fortaleza. Força no Espírito, não estamos 
sós, Jesus está conosco. Vamos nos unir 
em torno de Jesus, para juntos fazermos o 
Reino de Deus.

“Para vocês sou seu bispo, mas 
juntos, somos cristãos”

Dom Pedro Carlos Cipollini

A primeira mensagem que quero deixar é que rezem por mim. A oração tem poder. 
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Diocese arrecada 
R$ 20.640,00 
para o Haiti

O coração generoso do povo 
católico da Diocese de Santo 
André conseguiu arrecadar 

a quantia de R$ 20.640,00, por meio 
das doações realizadas nas coletas 
durante as missas, e incentivadas pelas 
noventa e nove paróquias e mais de 
duzentos e cinquenta comunidades. O 
objetivo desta campanha foi atender 
uma solicitação da Diocese de Hinche 
no Haiti.

Sobre mais esta ação social da Igreja 
Católica Apostólica Romana, o Bispo 
Diocesano de Santo André, assinou 
e fez chegar a todos os sacerdotes a 
sua palavra de agradecimento por tão 
importante contribuição.

Em um trecho, Dom Nelson 
Westrupp, scj fala de sua alegria. 
“Agradeço de coração o seu gesto 
solidário em prol da Diocese de Hinche-
Haiti. Graças a sua compreensão 
e ajuda fraterna, atingimos o 
montante solicitado por aquela 
diocese, colaborando diretamente 
na preparação e realização de sua 
primeira Assembleia Diocesana. Que 
Deus recompense sua solidariedade 
eclesial e o acompanhe na consecução 
dos projetos de evangelização na 
Paróquia confiada a seus cuidados 
pastorais”, concluiu.

Há mais de quatro anos, quando 
completou 75 anos, Padre 
Carlito Dall’Agnese, como é 

comum ocorrer na Igreja, apresentou sua 
renúncia, um pedido de aposentadoria, 
mas o Bispo de Santo André, conhecedor 
do carinho que o povo do Baeta Neves, 
em São Bernardo, nutre pelo seu 
sacerdote, prolongou este desligamento, 
definido só agora, já perto dos oitenta 
anos de vida.

Para assumir a administração da 
Paróquia do bairro, a São José, Dom 
Nelson Westrupp, scj, assinou no dia 6 

de maio a nomeação do Padre Jadeilson 
José da Silva. A posse oficial aconteceu 
durante a celebração da missa de 
domingo, Festa da Ascensão do Senhor, 
na manhã do dia 17 de maio.

O frio do início da noite de 17 de 
maio não foi o bastante para 
afastar os fiéis da Paróquia 

São Judas Tadeu, no Bairro Caçula, 
em Ribeirão Pires, que foram receber 
oficialmente seu novo pároco, Pe. 
Jefferson Pimenta de Paula, empossado 
durante a Santa Missa celebrada pelo 
Vigário-Geral da Diocese de Santo 
André, Pe. Roberto Marangon (Pe. Beto).

Pe. Jefferson, que já atuou como 
administrador paroquial da Nossa 

Senhora da Prosperidade e vigário da 
São Francisco, ambas as paróquias em 
São Caetano do Sul, disse que está feliz 
em ser o novo pastor da Paróquia em 
Ribeirão Pires. “Neste ano, concluo dez 
anos de sacerdócio, e isso certamente 
me ajuda com relação à experiência 
sacerdotal na nossa diocese. Contudo, 
a reação de acolhida da comunidade, 
os juramentos de fidelidade à Igreja, 
a entrega das chaves (da Igreja e do 
Tabernáculo) a profissão de fé proferida 

solenemente pelo novo pároco no rito de 
posse, tudo isso

Baeta Neves acolhe Padre Jadeilson

Fiéis recebem novo pároco em Ribeirão Pires

Coleta “Campanha da Fraternidade”

20/06 - sábado - das 8h às 13h - Fórum 
das Pastorais Sociais. Instituto Coração 
de Jesus. Rua Siqueira Campos, 483, 
no Centro de Santo André

21/06 - domingo - 15h - Caminhada 
pela Paz. (Paróquia Jesus de Nazaré - 
Rua Isabel Andrade Maia, 537, Vila São 
José, São Bernardo do Campo.

24/06 - quarta-feira - 19h - Jubileu 
de ouro da Paróquia Nossa Senhora 
do Paraíso. Rua Macaúba, 403, Bairro 
Paraíso, Santo André.

25/06 - quinta-feira - 19h30 - Palestra 
gratuita com o Professor Ricardo 
Garlhado, com o tema: A relação entre 
pais, filhos e professores: nasci sem pedir 
e aproveito o intervalo. Praça do Carmo, 
36, Santo André. 

01/07 -  Encerramento da inscrição para 
a 23ª Mostra Teatral Diocesana. Mais 
informações por tony.santosdeoliveira@
gmail.com

Agenda 
Diocesana

O ato concreto da Campanha da Fraternidade se expressa pela oferta de doações em dinheiro para a Coleta da Solidariedade. É um sinal de fraternidade e de partilha feito 
em âmbito nacional em todas as comunidades cristãs católicas. Esta coleta é sempre feita no Domingo de Ramos. Aqui os números ofertados pela Diocese de Santo André. 
Valores entregues até o dia 15/05.

Padre Jefferson se emociona com a acolhida do Jardim Caçula

Pe. Joel Nery - Pároco da Paróquia N. Sra. Aparecida. São Caetano do Sul.
Pe. Jean Rafael Eugênio Barros - Paróquia N. Sra. de Fátima. Santo André.
Diácono José Maria Neto - Uso de Ordem - Paróquia São Francisco. 
São Caetano do Sul.
Pe. Jefferson Pimenta de Paula - Pároco da Paróquia São Judas Tadeu. 
Ribeirão Pires.
Pe. Jadeilson José da Silva - Administrador da Paróquia São José. São Bernardo.
Diácono Guilherme de Melo Sanches - Assessor Diocesano 
do Setor Universidades/CNBB.
Pe. Leandro Alves de Figueiredo – Assessor Diocesano da Pastoral do Menor
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Em um domingo de muito louvor, 
a Renovação Carismática 
Católica (RCC) na Diocese de 

Santo André realizou o XXII Cenáculo 
de Pentecostes, no dia 24, no Ginásio 
Pedro Dell’Antonia, em Santo André. O 
tema deste ano foi “Reaviva a chama do 
dom de Deus que está em ti (Tm 2,16), 
e o encontro contou com a participação 
do Pe. Sidcley Alves, assessor diocesano 
do movimento, do Pe. Vanderlei Ribeiro 
(pároco da Nossa Senhora do Paraíso, 
Santo André), de Marizete Nascimento 
(integrante do Ministério de Formação do 
Ministério de Formação da RCC Brasil) 
e de todos os membros do Conselho 
Diocesano da RCC.

Para o coordenador da RCC, Anderson 
Lima, o encontro serviu como tempo de 
“escuta profética”. “A Marizete participou 
desta escuta profética na Palestina. Então 

ela veio partilhar conosco. Era o que 
esperávamos. Ouvir do Senhor aquilo 
que Ele quer nos dizer. Podemos fazer um 
tempo de escuta, de oração, para ouvir 
o que o Senhor espera de nós”, explicou 
Anderson.

Ele também destacou que a humildade 
precisa perseverar entre os membros da 
RCC. “Creio que aquilo que o Senhor 
espera da Renovação é um tempo de 
humildade. O Senhor não quer aquilo 
que os servos têm de mostrar, seus dons, 
seus ministérios... Mas quer realmente 
um servo humilde de coração”, frisou 
Anderson, que foi reeleito no início de 
maio para mais um mandato (2016-2018) 
como coordenador.

Segundo o Pe. Sidcley, o Cenáculo é 
importante para que todos se abram à 
ação do Espírito Santo. “Nossa Igreja 
Católica Apostólica Romana tem que 

se abrir mais ao Espírito Santo de Deus, 
para que exista um avivamento, uma 
experiência íntima e verdadeira com 
a própria pessoa do Espírito Santo”, 
disse o sacerdote. “As pessoas têm que 
entender que o Espírito quer cristificar 

nosso coração, nos configurar com o 
próprio Cristo. Que possamos assumir 
com Espírito Santo a continuação na 
missão de Jesus Cristo, uma missão 
cheia de paz, perdão, misericórdia”, 
completou o sacerdote.

Em tempos de ‘escuta profética’, RCC realiza XXII Cenáculo de Pentecostes

Coleta “Lugares Santos”

O bispo Dom Nelson Westrupp, 
scj, começou a palestra 
aos Religiosos e Pessoas 

Consagradas na Diocese de Santo André, 
na Tarde de Espiritualidade no domingo 
(18), no Colégio Sagrado Coração de Jesus, 

no Centro de Santo André, afirmando 
que “A perseverança na fidelidade é um 
desafio para todos que assumiram um 
compromisso para valer com Deus”.

Dom Nelson ainda recordou que 
estamos vivendo o ano da vida consagrada. 

“Lembrando as palavras do nosso papa, 
temos que fazer memória agradecida, 
abraçar o futuro com esperança e viver 
o presente com paixão. Como está a 
qualidade da vida consagrada? Estou 
fazendo frutificar?”, questionou o bispo. 
“O carisma não é dado apenas ao instituto, 
mas para toda a Igreja”, ressaltou.

Ele destacou sobre quem cuida da 
vocação de cada um. “Jamais devemos 
perder de vista que Deus cuida e sustenta a 
nossa vocação. Se Deus não cuidasse, não 
consegueríamos nada. Por isso, precisamos 
nos abrir para Ele e ir no caminho que Ele 
aponta. E sem o Espírito Santo, a alma 
da Igreja e da minha consagração não 
terá frutos. Não podemos cair na rotina”, 
alertou Dom Nelson, que também presidiu 
a Santa Missa.

Segundo a coordenadora do Núcleo 
CRB (Conferência dos Religiosos do 
Brasil) de Santo André, a Ir. Edna Soares 
do Carmo (Irmãs de Santa Teresinha do 
Menino Jesus), o encontro serviu também 
para todos se confraternizarem. “Como 
são várias congregações, é bom ter o norte 
(caminho) comum. Também refletimos 
o chamado pessoal de Jesus, além de 
celebrarmos juntos”, explicou.

A Irmã Edna ainda pontuou sobre a 
programação deste ano que vai contar 
com um Sarau da Vida Religiosa (15 
de agosto), Vigília em Memória dos 
Mártires da Vida Consagrada (26 de 
setembro) e o 1º Simpósio Teologal 
sobre a Vida Consagrada (dias 27 e 28 
e 29 de outubro). Os locais ainda serão 
confirmados.

Bispo se encontra com religiosos e pessoas consagradas em Tarde de Espiritualidade

Assumindo com o Espírito Santo a continuação da Missão de Jesus Cristo

Abraçar o futuro com esperança e viver o presente com paixão

A necessária coleta aos lugares santos. Por ocasião da Sexta Feira Santa acontece  a tradiconal coleta para os lugares santos. Graças a esta coleta as pedras vivas que vivem 
nestes locais podem desenvolver muitos frutos em ação evangelizadora. Apresentamos os números ofertados para a Diocese de Santo André. Valores entregues até o dia 15/05.



Em muitos momentos da pro-
gramação da Rádio Imacula-
da Conceição, os ouvintes têm 

oportunidade de reverenciar e falar dire-
tamente ao coração de Deus. Além das 
Santas Missas às 6h30 da manhã (de ter-
ça-feira a sábado), às 8h (às segundas-
-feiras) e às 15h (aos domingos), que são 
momentos de encontro com o Pão Vivo, 
a produção da emissora prepara a adora-
ção às sextas-feiras, às 13h, e no progra-
ma “Em Sintonia com Deus”, de segun-
da a sexta-feira, às 17h. Venha sozinho, 
com sua família ou em grupo.
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Grupo da Paróquia Santa Joana d’Arc, de Santo André, em visita 
à sede da MI

Venha adorar o Senhor 
na companhia de Maria

Foto: Renan Kazuo

Foto: Ana Claudia Sousa

O fim de tarde traz à tona o 
agradecimento pelo que foi 
possível realizar no dia e 

também as angústias das inquietações da 
vida. Muitos ouvintes ligam para a RIC 
1490 AM para partilhar um momento 
de dor e pedir aconselhamentos à 
luz da Palavra de Deus. “Os dramas 
familiares de pessoas que sofrem com a 
enfermidade de amigos e parentes, mães 
de filhos afastados da Igreja, problemas 
com drogas são alguns dos motivos que 
levam o ouvinte a entrar em contato 
conosco”, conta o locutor Alex Ricardo.

Na primeira meia hora do “Em 
Sintonia com Deus” (das 16h às 16h30), 
o locutor apresenta o tema do dia que 
será tratado pelos convidados Padre 
Ryan Holke, Fernando Ramos, Padre 
Alex Sérgio, os Missionários Welyson 
Lima e Louis Marie, e também Frei 
Sebastião (um a cada dia da semana). 
Para a produtora, jornalista e também 
locutora Angelica Lima, o “Em Sintonia 
com Deus” visa proporcionar um 
momento para reconhecer a bondade de 
Deus e fortalecer a fé dos que passam 
por problemas.

Às 16h30, tem início “A Coroa de 
Oração em louvor a São Maximiliano 

Kolbe”. “Pedimos a intercessão do nosso 
fundador, confiando a ele e à Virgem 
Imaculada, as esperanças e necessidades 
dos ouvintes. Cada invocação da 
Coroa pede por uma intenção da MI, 
dos colaboradores, convidados e pelas 
intenções da Igreja. Quem não consegue 
entrar no ar no momento da oração, pode 
deixar suas intenções no Atendimento ao 
Mílite (pelo telefone 4397-6500) e elas 
serão lidas no decorrer da oração que leva 
cerca de 30 minutos”, explica Angelica.

Às 17h, o convidado do dia, juntamente 
com o locutor Alex Ricardo, medita o 
Evangelho proposto pela liturgia ou usa 
um trecho da homilia do Papa Francisco. 
O programa é uma oportunidade para 
interiorizar e rever a Palavra do Senhor 
e seu convite à conversão e à alegria da 
simplicidade, acompanhada de músicas 
ligadas à temática do dia. E os microfones 
ficam “abertos” para o ouvinte interagir. 

Às 17h30 começa a adoração 
diretamente do Santuário da MI. O 
locutor e o convidado deixam o estúdio 
do ar e seguem para o local onde, sob o 
altar, se reúnem pedidos de oração de 
pessoas de todo o Brasil e também de 
outros países enviados por carta, e-mail, 
facebook e por telefone, diariamente. 

Programa Em Sintonia com Deus

Programação adoradora

Às 6h30 (de terça a sábado): Santa 
Missa no estúdio
Às 8h (às segundas-feiras) e às 15h (aos 
domingos): Santa Missa no Santuário
Às 12h (de segunda a sábado): Terço da 
Misericórdia
Às 13h (às sextas-feiras): Adoração no 
programa “Deus Conosco”
Às 15h (de segunda a sábado) e às 22h 

e 4h (todos os dias): O Santo Rosário 
em seu Lar
Às 16h30 (de segunda a sexta) e às 17h 
(aos sábados): A Coroa de Oração em 
louvor a São Maximiliano Kolbe  
Às 17h30 (de segunda a sexta): 
Adoração no programa “Em Sintonia 
com Deus”

Sacrário do Santuário Imaculada Conceição e 
São Maximiliano Kolbe

Oremos e adoremos juntos:
A RIC 1490 AM conta com momentos fortes e especiais de oração. 
Sintonize-se com o céu:

A exemplo do grupo de 48 pessoas 
da Paróquia Santa Joana d’Arc, 
de Santo André, que participou 

ao vivo do programa “Deus Conosco”, 
no último dia 15 de maio, venha adorar 
o Santíssimo Sacramento exposto no 
Santuário Imaculada Conceição e São 
Maximiliano Maria Kolbe, na sede da 
Milícia da Imaculada.

O primeiro passo é combinar com o seu 
grupo de oração a melhor semana para vir 
ao Santuário. Em seguida, é importante 
ligar para a MI (pelo telefone 4397-
6517) e falar com a Francisca Caetano, 
da Central do Peregrino, para agendar o 
dia da visita.

O grupo de Santo André participou da 
adoração eucarística conduzida por Padre 
Vanderlei Ribeiro, pároco da igreja Nossa 
Senhora do Paraíso. Foi uma tarde especial 

para a Rádio Imaculada Conceição 1490 
AM, que transmitiu também “O Santo 
Rosário em seu Lar” diretamente do 
Santuário. Foi possível unir as intenções 
dos ouvintes enviadas por telefone, com 
os pedidos dos visitantes de Santo André 
que falaram ao vivo.


