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A abertura da Semana da Família na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo 
foi um trabalho conjunto de agentes 
da Pastoral Familiar, Movimento 
Familiar Cristão, Encontro de Casais 
com Cristo, Equipes de Nossa Senhora 
e Ministério para as Famílias da RCC. 
Veja como foi, na página 4.

Por dez dias, a Visita Missionária 
percorreu as ruas da Região Pastoral 
Diadema, levando a mensagem de 
Jesus Cristo para as casas, hospitais, 
asilos, indústrias, comércio. Enfim, 
para todo o povo. 
Veja como foi, lendo a página 5.

É na bíblia que encontramos a luz para os nossos caminhos, o refúgio para nossa alma. Falamos deste precioso tesouro mostrando o testemunho de um jovem, 
de um casal, de um ex detento e de um morador de rua. Acompanhe, na página 3.

Missionários levam Jesus por 
toda Região Pastoral Diadema

A forte experiência de quem
 confia na Palavra de Deus

Semana da Família reverencia o 
Sacramento do Matrimônio
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O Papa Francisco refletiu sobre 
o milagre da multiplicação 
dos pães. E à multidão 

de fiéis, o Santo Padre enfatizou a 
compaixão de Jesus, afirmando que 
“Jesus não tem um coração frio, mas 
sim compaixão e a vontade de estar 
sempre próximo ao homem. Jesus não 
é frio, não tem um coração frio. Jesus é 
capaz de se comover”, disse o Pontífice, 
lembrando que, embora se sentisse 
ligado à multidão, Jesus também tinha 
momentos de solidão, de oração com 
o Pai e nessas orações se dedicava ao 
povo. “A sua compaixão não é um 
sentimento vago; mostra toda a força da 

sua vontade de estar próximo a nós e de 
nos salvar”.

Ao reiterar que Deus vai ao encontro 
das necessidades do homem, mas 
também quer que cada um participe 
concretamente da sua compaixão, o 
papa traçou um paralelo entre o milagre 
dos pães e a Eucaristia. “A comunidade 
cristã nasce e renasce continuamente 
desta comunhão eucarística. Jesus quer 
chegar a todos, para levar a todos o 
amor de Deus. Por isso, faz de cada fiel 
um servidor da misericórdia. Assim, 
Jesus vê a multidão, sente compaixão, 
multiplica os pães – e o mesmo faz com 
a Eucaristia – e nós fiéis que recebemos 

este dom, somos incentivados por Jesus 
a levar este serviço aos outros, com a 
mesma compaixão de Jesus”, afirmou.

Jesus quer chegar a todos, 
para levar a todos o amor de Deus

 A Voz do Papa

A   Igreja é missionária por sua 
natureza. Jesus enviou os 
apóstolos em missão: “Ide por 

todo o mundo proclamar o Evangelho...” 
(Mc 16, 15); “Ide, portanto, fazer 
discípulos de todas as nações...” (Mt 
28, 19). Os apóstolos, a partir de 
Pentecostes, iniciam a caminhada 
missionária da Igreja. Assim, a Igreja, 
mais que ser missionária, ela mesma é 
uma comunidade em permanente missão 
a favor do Reino de Deus anunciado e 
iniciado por Jesus!

No mês de outubro, nosso pensamento 
se volta para a missão e nos impele 
a sermos paróquias abertas à missão, 
nada de fechamento sobre si mesmas. 
Os bispos do nosso continente, reunidos 
em Aparecida, deixaram escrito: “Uma 
paróquia, comunidade de discípulos 
missionários, requer organismos que 
superem qualquer tipo de burocracia. 
Os Conselhos Pastorais terão de estar 
formados por discípulos missionários 
constantemente preocupados em chegar 
a todos. O Conselho de Assuntos 
Econômicos junto a toda a comunidade 
paroquial trabalhará para obter os 
recursos necessários, de maneira que a 
missão avance e se faça realidade em 
todos os ambientes” (Apd, n.203). Aí 
está o apelo para que todos os nossos 
ambientes eclesiais sejam animados por 
uma comunhão missionária.

As diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil 
propõem uma Igreja que esteja em 
estado permanente de missão, usando 
a expressão do papa Francisco. 
“Naquele IDE de Jesus estão presentes 
os cenários e os desafios sempre novos 
da missão evangelizadora da Igreja 
e hoje todos somos chamados a esta 
nova saída missionária” (EG, n.20). A 
Igreja missionária, formada por cristãos 
que assumem o batismo, exige de nós 
prudência e audácia, coragem e ousadia  
– escreve o papa.

A Igreja é Igreja da Palavra e dos 
Sacramentos, da diversidade de dons, 
carismas e ministérios, por sermos 
membros dela somos chamados a viver 
uma intimidade itinerante, sempre 
atentos aos contextos em que nos 
encontramos. O 7º Plano de Pastoral de 
nossa Diocese tem, na primeira urgência, 
o chamado para a missionariedade da 
Igreja: “Igreja em estado permanente 
de missão no sentido de trabalhar com 
as Santas Missões Populares: visitas 
missionárias com leigos preparados, 
buscando comunicar aos afastados a 
beleza da fé no Evangelho, animando 
para o compromisso de fé e vida”. Esta 
é a proposta da Igreja de Santo André 
assumida por todos os seus segmentos 
pastorais, a começar do clero.

Neste sentido, as Visitas Pastorais 
Missionárias que estou realizando nas 
Regiões Pastorais de nossa Diocese 

estão plenamente dentro do espírito 
desta primeira urgência. O bispo vai em 
missão pela diocese, acompanhado dos 
presbíteros, diáconos e representação 
de leigos e leigas de cada paróquia. 
Estamos executando o que o Espírito 
Santo inspirou a esta Igreja quando 
elaborou seu sétimo plano. Eis o desafio 
da coerência no perceber e acolher os 
sinais dos tempos. O impulso do Espírito 
é nesta direção, aqui chegando assumi 
esta inspiração! Agradeço a participação 
que estão tendo. Estou provando a 
generosidade das nossas comunidades 
e continuo contando com a participação 
de vocês!

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Jesus não tem um coração frio, mas sim compaixão e a vontade de estar sempre próximo ao homem. 

VISITAS  PASTORAIS MISSIONÁRIAS
A voz do Pastor  

Sonhamos e nos comprometemos 
com um país próspero, 
democrático, sem corrupção, 

socialmente igualitário, economicamente 
justo, ecologicamente sustentável, sem 
violência discriminação e mentiras; e 
com oportunidades iguais para todos. 
Só com participação cidadã de todos 
os brasileiros e brasileiras é possível a 
realização desse sonho.

Os cristãos leigos e leigas não podem 
“abdicar da participação na política” 
(Christifideles Laici, 42). A eles cabe, 
de maneira singular, a exigência do 
Evangelho de construir o bem comum na 
perspectiva do Reino de Deus. Contribui 
para isso a participação consciente no 
processo eleitoral, escolhendo e votando 
em candidatos honestos e competentes. 
Associando fé e vida, a cidadania não 
se esgota no direito-dever de votar, mas 
se dá também no acompanhamento do 
mandato dos eleitos.

Na política, é fundamental respeitar 
as diferenças e não fazer delas motivo 
para inimizades ou animosidades que 
desemboquem em violência de qualquer 
ordem.

É fundamental considerar o passado do 
candidato, sua conduta moral e ética e, se 
já exerce algum cargo político, conhecer 
sua atuação na apresentação e votação de 
matérias e leis a favor do bem comum. A 
Lei da Ficha Limpa há de ser, neste caso, 
o instrumento iluminador do eleitor para 
barrar candidatos de ficha suja.

A Igreja Católica não assume nenhuma 
candidatura, mas incentiva os cristãos 
leigos e leigas, que têm vocação para 
a militância político-partidária, a se 
lançarem candidatos. No discernimento 
dos melhores candidatos, tenha-se em 
conta seu compromisso com a vida, com a 
justiça, com a ética, com a transparência, 
com o fim da corrupção, além de seu 
testemunho na comunidade de fé. 
Promova-se a renovação de candidaturas, 
pondo fim ao carreirismo político.

Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe e 
Padroeira dos brasileiros, nos acompanhe 
e auxilie no exercício de nossa cidadania 
a favor do Brasil e de nossos municípios, 
onde começa a democracia.

   CNBB
Nota orienta sobre

 as eleições
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Levamos a conhecimento de todos os diocesanos que Dom Pedro Carlos Cipollini 
assinou duas nomeações em agosto:
Padre Décio Rocco Gruppi - Pároco da 
Paróquia São José, no Baeta Neves, em 
São Bernardo do Campo.
Padre Jadeilson José Silva - Pároco 
da Paróquia Cristo Operário, na Vila 
Linda, em Santo André.

Padre Alex Sérgio da Silva - Vigário 
Paroquial da Paróquia São Sebastião, no 
Centro de Rio Grande da Serra.
Padre Miguel Frutuoso de Souza Filho 
- Administrador Paroquial da Paróquia 
Santo Antônio, no Jardim Santo Antnio, 
em Santo André.

NOVAS NOMEAÇÕES 
E NOTIFICAÇÕES

AGOSTO DE 2016

Era escuro e debaixo do viaduto, 
deitado no chão, se encontrava 
Alexandre da Silva. Ele esperava 

por nós; ao nos ver se alegrou e disse: 
“Pode sentar, está limpinho”. E assim 
começa o nosso diálogo sobre a Palavra 
de Deus em sua vida.

Alexandre vive na rua há oito anos 
e é pai de dois jovens, que vive com 
a mãe. Antes de ser morador de rua, 
era jogador de futebol e professor de 
capoeira. Sempre viveu na cidade de 
São Bernardo e sua família é de tradição 
católica.

Quando criança recebeu os 
sacramentos e lia a Bíblia. “Agora não 
leio mais o livro, ele já está dentro de 
mim”. Sua técnica é a da repetição, 
sabe a memória vários versículos; como 
por exemplo: “Eu me deitei e dormi; 
acordei, porque o Senhor me sustentou” 
(Salmo 3). Essa palavra é “o pivô da 
minha vida, enquanto eu estiver aqui”.

Para Alexandre, “a Palavra de Deus 
é semelhante a uma flor, que nasce nos 
nossos corações. É ela que nos dá a vida. 
Foi pela Palavra que Ele criou o mundo 
e é por ela que nós existimos”.

Na conclusão da nossa conversa, ele 
nos pede se podia rezar por nós e por 
aquele encontro, respondemos que 
sim. Todos de mãos dadas, em círculo, 
debaixo do viaduto, rezamos a oração 
simples, que brotava do coração de um 
morador de rua.

A Palavra de Deus foi luz 
também para uma outra pessoa, 
que na escuridão de um cárcere 

percebe a força da fé. Preso, tinha 
nas mãos o seu único tesouro: o livro 
sagrado. “Foi uma das experiências 
mais fortes que tive; só tenho o Senhor 
que pode me ajudar aqui”.

Dependente químico, permanece 20 
dias preso, e, diariamente, na cela dos 
evangélicos, orava com a palavra de 
Deus. Mas, escondido, com um outro 
jovem, rezava, bem baixinho, a oração 
da ave maria: “Foi assim, que recebi a 
notícia do alvará de soltura”.

Depois que saiu da cadeia, passou 
pela Fazenda Esperança, em São Paulo, 
onde recebeu o sacramento do crisma e 
começou a ter o contanto diário com a 
Palavra de Deus, de forma diferente e 
profunda. O essencial não era somente 
lê-la, mas meditá-la e colocá-la em 
prática.

Atualmente, em seu trabalho e com 
sua família, através dos meios de 
comunicação social, principalmente 
o facebook e whatsapp, lê e medita a 
palavra todos os dias: “Aprendi que é 
um estilo de vida. Procuro fazer um ato 
durante o dia, para não ser igual a antes, 
mas sempre melhor”.

Recomeçar sempre e “Amar o próximo 
como a ti mesmo” (Mateus 22,39) é o 
lema que escolheu para a sua nova vida 
em Cristo Jesus.

Outro jovem que foi “tocado” 
pela Palavra de Deus é 
Guilherme Demarchi, de São 

Bernardo do Campo. Ao escrever sua 
tese de doutorado, se depara com um 
versículo já conhecido, mas que naquele 
dia ressoa de uma forma nova: “Coragem, 
eu venci o mundo” (Jo 16,33).

Ele fecha o computador, afasta o 
caderno e chora: “Toda a dificuldade 
de escrever uma tese, dificuldades 
familiares, nada mais tinha sentido”. 
Outra passagem significativa é o 
prólogo de São João: “No princípio era 
o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus”.

Guilherme é membro da Comunidade 
de Vida Cristã (CVX), que vive a 
espiritualidade inaciana. Ele busca 
diariamente meditar ou contemplar a 
palavra de Deus pelo método de Santo 
Inácio de Loyola, a leitura orante: “Somos 
chamados a ter uma hora de oração diária, 
junto com o exame de consciência”.

Com a leitura orante, ele afirma que 
confia mais em Deus: “Aprendi a lidar 
com as surpresas que a vida traz, que o 
afastamento de Deus é só aparente, não 
é real. E isso traz muita confiança”.

Ressalta que é possível ser feliz, apesar 
das dificuldades, inclusive sociais, pois 
o “futuro é sempre a ressurreição”. 
Comenta também que aprendeu “a ser 
mais cristão”, pois este “tem direito a 
tudo, só não tem o direito de desistir”.

Heloisa Martins e Fernando 
Ortiz se conheceram em um 
encontro de jovens promovido 

pela Diocese de Bauru, em São Paulo. 
Heloísa fazia parte do Movimento dos 
Focolares e Fernando do grupo de jovens 
de sua paróquia. Ambos buscavam uma 
experiência com Deus.

“Vivendo a espiritualidade da unidade 
e fazendo essa escolha de Deus na 
minha vida, fui entendo o que Ele pedia 
para mim. Senti que deveria deixar tudo 
e me lançar nessa vida e nessa vida com 
o Fernando. Vi que com ele poderíamos 
colocar a nossa vida para Deus”, conta 
Heloisa.

Em 1975, eles se casam: “Foi um 
período de nos dedicarmos a família, 
mas sem deixar essa escolha de Deus 
em primeiro lugar, de fazer tudo por Ele, 
de fazer essa experiência de Jesus entre 
nós, de ver a presença de Jesus também 
no outro”, explica Heloisa.

Para Fernando, “o Evangelho é um 
código de vida, ou você pratica ou não 
produz efeito”. E conclui: “Se você quer 
se colocar em relação com Deus, viva 
a Palavra. Para mim, essa é a maneira 
mais direta de se colocar em comunhão 
com Deus”.

O importante mesmo, como diz a 
Heloisa, é saber e experimentar que 
Deus nos ama, que Ele tem um plano 
para nós e que sua Palavra “permeia 
toda a nossa vida”.

Confiar na Palavra de Deus e viver por Ela 
A Palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés. É refúgio para nossa alma.
É tesouro precioso que encontramos em nossa vida. É restauro, vida nova. Leia os testemunhos a seguir:

“O livro Sagrado está dentro de 
mim”, afirma o morador de rua 

Alexandre  da Silva.

A nova forma de ler a Palavra 
de Deus: através dos meios de 

comunicação social.

“É possível ser feliz” ressalta 
Guilherme Demarchi, membro da 

Comunidade de Vida Cristã.

“A Palavra de Deus permeia a 
nossa vida”, diz Heloisa Martins 

Ortiz, membro dos Focolares.

Setembro/Outubro - Mauá/Ribeirão Pires/R.G. da Serra
Paróquia Imaculada Conceição: chegada 30/09, saída 05/10.
Paróquia São Luiz Gonzaga: chegada 05/10, saída 10/10.
Paróquia São Vicente de Paulo: chegada 10/10, saída 15/10.

Outubro/Novembro - Santo André - Centro
Paróquia Santo André: chegada 15/10, saída 20/10.
Paróquia Nossa Senhora do Paraíso: chegada 20/10, saída 25/10.

CRONOGRAMA  DA
 IMAGEM  PEREGRINA

Texto e fotos: Missionária 
Lourdes Crespan
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Semana da Família foi vivenciada em nossa Diocese

A Semana da Família foi 
aberta na Diocese de Santo 
André com a Hora Santa 

Pelas Famílias, presidida pelo bispo 
diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, 
e realizada na noite de sexta-feira (12/8), 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo 
com a presença dos agentes de todos os 
movimentos que atuam com os casais, 
como a Pastoral Familiar, Movimento 
Familiar Cristão, Encontro de Casais 
com Cristo, Equipes de Nossa Senhora 
e Ministério para as Famílias da RCC.

Entre cantos e orações que 
sensibilizaram os casais presentes 
em grande número da catedral, os 
participantes receberam ainda a 

mensagem da reflexão de Dom Pedro 
recordando que “Jesus nos deixou os sete 
Sacramentos que são sinais luminosos 
que nos ajudam a nos aproximar de Deus. 
O primeiro é o Batismo que é importante 
porque nos abre a porta para todos os 
outros, mas hoje falamos especificamente 
do Sacramento do Matrimônio”.

Em outro momento, reforçou que “o 
matrimônio deve ser duradouro porque 
nada que se funda no amor pode ser 
efêmero. O amor é a morte do egoísmo. É 
a morte da própria morte. Paixão é aquele 
fogo que devora tudo, mas que se fenece, 
termina em fumaça. O amor é outra coisa. 
Deus só une o que é amor”, explicou.

O bispo também falou da nossa 

união com Deus. “Queremos resgatar a 
caminhada com Deus. O Deus bondoso 
não se cansa de esperar o nosso sim. 
Deus nos deixou esta Igreja que nos 
convoca para a união com Ele. Somos 
vocacionados para construir esta união 
com Deus, ajudados por Cristo que veio 
se unir à humanidade. Os casais são 
convidados a testemunhar esta união do 
homem com o divino”.

Dom Pedro concluiu pedindo para que 
o casamento não seja apenas uma festa 
social. “Que a nossa Igreja possa formar 
os casais. Passar a todos o projeto de Deus 
para os vocacionados do matrimônio. 
Que possa preparar melhor os cristãos 
para o Sacramento do Matrimônio”.

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Os Sacramentos são sinais luminosos que nos ajudam a nos aproximar de Deus

Em prol da unidade pelo Reino 
de Deus, a Pastoral Vocacional 
da Diocese de Santo André 

realizou, no primeiro domingo de agosto, 
a 12ª Feira Vocacional, que aconteceu 
no Santuário Nossa Senhora Aparecida, 
em São Bernardo do Campo. O evento 
contou com a presença do bispo Dom 
Pedro Carlos Cipollini, que visitou todos 
os stands e presidiu a Santa Missa.

Além da Missa, a Feira também contou 
com bastante música e apresentações de 
dança e teatro durante todo o dia.

Dom Pedro recordou que a Feira 
Vocacional é um grande momento para 

todos se reunirem em torno de um 
ideal, o de servir à Igreja e ao Reino 
de Deus e elogiou os organizadores. 
“Buscamos servir o Reino de Deus, quer 
seja na vida consagrada, quer seja como 
religioso ou religiosa, como leigo ou 
como padres diocesanos que assumem 
o ministério pastoral nas paróquias, 
vivendo a caridade pastoral, que é o 
carisma próprio dos padres diocesanos”, 
destacou o bispo.

Para ele, a Feira mais uma vez cumpriu 
o papel de levar os mais diversos carismas 
para conhecimento dos fiéis do Grande 
ABC. “Estão de parabéns. A Feira está 

bem movimentada, com muitos jovens. 
Que Deus abençoe este esforço, do 
Serviço de Animação Vocacional e a 
nossa Pastoral Vocacional”, elogiou.

O coordenador da Pastoral Vocacional, 
Márcio Milani, ressaltou que a 
Feira também tem o intuito de cada 
congregação conhecer o trabalho do 
outro. “Buscamos uma união maior entre 
os diferentes movimentos e congregações 
que temos em nossa Diocese. Temos que 
fazer da nossa Diocese um único reino”, 
destacou.

Segundo os participantes, o evento é 
um momento importante de divulgação 

dos carismas. “A Feira abre o espaço 
primeiro para as congregações 
explorarem seu carisma, sua vivência, 
dar a conhecer, e abre espaço para os 
jovens que pensam em sua vocação”, 
disse a Ir. Odir Teresinha, das Irmãs 
Beneditinas da Divina Providência.

Para Frei Gilson, da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, a Feira 
é um kairós. “É um momento de 
graça para toda a Diocese, que tem a 
oportunidade de conhecer a riqueza, 
a exuberância, a beleza dos carismas 
presentes em nossa Igreja particular”, 
destacou o sacerdote.

Feira Vocacional Diocesana destaca a unidade
É a busca de uma união maior entre os diferentes movimentos e congregações

A Paróquia Nossa Senhora das 
Vitórias, na Vila das Vitórias, 
em Mauá completou seus 50 

anos no dia 15 de agosto e a data foi 
festejada pela comunidade na missa 
em ação de graças presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Cipollini, na tarde 
do domingo, (21/8). Também estiveram 
no altar, o pároco, Padre Jurandir e o 
secretário episcopal, Padre Guilherme.

Os paroquianos mais antigos 
recordaram a missa celebrada para 
o lançamento da pedra fundamental 
da construção da Igreja, em 1964. 
Na ocasião, sob responsabilidade do 

Monsenhor Alexandre Arminas, então 
pároco na Igreja Matriz foram difundidos 
os princípios cristãos que animaram 
a comunidade a realizar o sonho de 
construção da capela. O bispo da época, 
Dom Jorge foi quem assinou o decreto de 
instituição.

Está registrado no Livro de Tombo da 
Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, 
que entre abril e agosto de 1966, “após 
anos de luta a comissão pró-construção 
conseguiu realizar a construção do futuro 
salão paroquial e fez, outrossim, uma 
casa paroquial”. Também, menciona a 
conclusão dos trabalhos de edificação do 

salão, destinados para a cozinha, estúdio 
e eventos, entre outras atividades, além de 
dois banheiros públicos.

Todos os primeiros eventos ocorriam 
no barracão inicialmente construído 
de madeira, adquirida nas Indústrias 
Matarazzo, localizadas no Sertãozinho e 
coberto de sapé. Ao longo das décadas 
de 1960, 1970 e 1980, período em que 
foi reconstruído em alvenaria, tornou-
se o principal ponto de referência no 
bairro, sendo possível a organização e 
execução de inúmeros projetos pastorais, 
educacionais, sociais e políticos, 
indicativos dos novos tempos litúrgicos.

50 anos construindo o Reino de Deus
na Vila das Vitórias em Mauá
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10/09
10h – Missa de Abertura na Paróquia N. 
Sra. das Graças
11h – Reunião de Explanação da 
Programação
12h – Almoço na Par. N. Sra. Graças 
para os missionários
14h30 – Visita às famílias no entorno da 
Par. N. Sra. das Graças
18h – Vésperas

11/09
08h – Missa na Paróquia São João Batista
09h30 – Visita aos moradores em prédios
12h – Almoço na Par. São João Batista 
para os missionários
15h – Visita às famílias no entorno da 
Paróquia São Caetano
18h – Missa na Paróquia São Caetano 
no B. Fundação

 
12/09

10h – Visita à Prefeitura de S.C.S
12h – Almoço na Par. N. Sra. da 
Candelária para os missionários
14h30 – Visita às famílias dos Cortiços
19h30 – Missa na Paróquia N. Sra. da 
Candelária
20h30 – Encontro com o Ministério da 
Palavra na Par. N. Sra. da Candelária

VISITAS MISSIONÁRIAS
Região Pastoral - São Caetano

Visita Missionária leva Jesus
a toda Região Pastoral Diadema

A Região Pastoral Diadema foi 
a “sede” da Diocese de Santo 
André, no período de 13 até 

21 de agosto, quando suas ruas foram 
percorridas pelos missionários durante 
a Visita Missionária. No primeiro 
dia, Dom Pedro Cipollini recordou 
aos participantes para que levassem a 
esperança, a fé em Jesus, que já triunfou 
e quer, através dos leigos, trazer mais 
ovelhas para o seu Reino. “Com a 
ressurreição de Jesus, tudo já deu certo. 
Esta Visita Missionária é o momento 
de anunciarmos o Reino de Deus. Jesus 
garante a vitória”, frisou o bispo.

Hospitais, asilos, indústrias, a Câmara 
e a Prefeitura foram visitadas para 
que a fé da Igreja Católica alcançasse 
todos os locais de Diadema. Uma das 
paradas foi o Lar São José, que recebe 
crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade ou sem familiares. 
Dom Pedro conversou com os jovens, 
conheceu as dependências e fez uma 
oração com todos. “Vocês são amados por 
Deus. As pessoas fazem maldade, mas 
Deus é bom. Deus manda pessoas para 
cuidarem de vocês. Vamos rezar para que 
não desanimem e sejam felizes”, disse.

As capelas de todas as paróquias também 
receberam a visita de Dom Pedro. Conhecer 
a realidade das capelas de Diadema deixou 
alegre o coração do bispo. “Fico feliz em 
encontrar comunidades vivas como estas 
de Diadema. Lendo a bíblia, fazendo o que 

Deus nos pede. Ninguém é cristão sozinho. 
Só em companhia. É preciso sinalizar a 
presença de Deus, e isso este povo tem 
feito com muito entusiasmo. A felicidade é 
aceitarmos a vontade de Deus”.

As noites foram concluídas com a 
celebração da missa nas comunidades, 
onde também aconteceram as reuniões 
do bispo com os diversos agentes que 
atuam nesta região pastoral.

Um “ABC” esquecido
Frases como “Aqui o governo não 

chega” foram muito ouvidas durante a 
Visita Missionária da Diocese de Santo 
André. Locais onde a infraestrutura é 
precária e o que impera é a solidariedade 
entre os vizinhos. Ali, Dom Pedro teve 
sempre uma palavra de esperança a todos 
que encontrou. Brinca com as crianças, 
dialoga com a população, dá sua bênção 
aos idosos e doentes. É a Igreja em 
Saída como pede Papa Francisco. É a 
Igreja Católica, mostrando seu rosto 
aqui no Grande ABC, e aproveitando 
para mostrar um “ABC” que é pouco 
divulgado, por ser bastante esquecido e 
viver escondido entre a mata.

Ação Social
Como parte da Visita Missionária, 

Dom Pedro esteve na Indústria Legas 
Display que mantém um forte trabalho 
social com a comunidade local, 
voltado em especial para as crianças e 

Esta Visita Missionária é o momento de anunciarmos o Reino de Deus

adolescentes. A empresa fica próxima 
a Paróquia Nossa Senhora das Graças, 
no Jardim Ruyce, em Diadema.

O industrial, que há vários anos 
destina parte dos ganhos da empresa 
para ajudar a coletividade, estava 
muito feliz com a visita. Dom Pedro 
agradeceu a recepção. Em seguida 
abençoou garrafinhas com água, que 
foram entregues para os funcionários, 
assim como as medalhinhas de Nossa 
Senhora. Para o Sr. Nelson entregou um 
anuário da Diocese e uma imagem de 
São Judas Tadeu. Em sua fala expressou 
“As empresas não são feitas apenas de 
números, mas sim de pessoas e nesses 
ambientes deve prevalecer a união e 
entrosamento”. E o Sr. Nelson concluiu: 
“O trabalho social não tira nada da 
empresa. Só acrescenta”.

13/09
09h – Visita aos idosos na Casa de Repouso
09h – Visita às famílias no entorno da 
Par. N. Sra. Aparecida
10h30 – Visita à Creche Zilda Natel
12h – Almoço na Creche para os 
missionários
14h30 – Visita à Delegacia de Polícia
14h30 – Visita às famílias no entorno da 
Par. São Bento
15h30 – Instituto Sagrada Família, 
Diálogo Ecumênico e Comércio
17h – Visita à Câmara dos Vereadores
19h30 – Missa na Paróquia São Bento
20h30 – Encontro com Ministério da 
Caridade na Par. São Bento

 14/09
10h – Missa na Par. Sag. Família – 
Bicentenário dos Estigmatinos
12h – Almoço na Par. Sag. Família para 
os missinários
14h30 – Visita às famílias no entorno da 
Par. São Francisco
15h30 – Visita à OAB
16h30 – Visita ao Fórum
19h30 – Missa na Paróquia São Francisco

20h30 – Encontro com Ministério da 
Liturgia na Par. São Francisco

15/09
09h – Visita à APAE
09h – Visita às Famílias no entorno da 
Par. N. Sra da Candelária
10h30 – Visita à Fundação das Artes
12h – Almoço na S. Bento com os 
missionários
14h30 – Encontro com Agentes da Saúde 
– Capela do Beneficência Portuguesa
14h30 – Visita às famílias no entorno da 
Par. Sagrado Coração de Jesus
15h30 – Visita aos doentes no Complexo 
Maria Braido – Ministros da Capelania
19h30 – Missa na Par. Sagrado Coração 
de Jesus
20h30 – Encontro com Ministério da 
Coordenação na Par. Sagrado Coração 
de Jesus

16/09
09h – Visita ao Cemitério Santa Paula – 
Encontro com ministros das Exéquias
09h – Visita às Famílias no entorno da 
Par. Sagrada Família

10h – Visita ao Externato Santo Antônio
11h – Encontro com Religiosos no 
Externato
12h – Almoço no Externato para 
missionários
14h30 – Visita às Famílias no entorno 
da Par. Nossa Senhora da Prosperidade
17h – Visita à obra social das Irmãs
19h30 – Missa na Par. Nossa Senhora da 
Prosperidade
20h30 – Encontro com CAEPs. na Par. 
Nossa Senhora da Prosperidade

17/09
09h – Café com os missionários
10h – Avaliação das Missões na Par. 
Sagrado Coração de Jesus
12h – Almoço para os Missionários
14h30 – Visita às famílias no entorno da 
Par. Santo Antônio
15h – Visita à Casa de Repouso
18h – Missa na Par. Santo Antônio e 
Encontro com os Jovens

18/09
11h – Missa Campal de Encerramento 
na Par. N. Sra. Aparecida
12h – Almoço de D. Pedro com os 
Padres  na Par. N. Sra. Aparecida
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Agenda 

Diocesana

Dia 03/09 - Sábado - 19h30 - Posse do Padre Jadeílson Silva na Paróquia Cristo Operário, em Santo André
Dia 10/09 - Sábado - 10h - Missa de Abertura da Visita Pastoral Missionária, em São Caetano. Paróquia N. Sra. das Graças
Dia 11/09 - Domingo - Aniversário Natalício do Bispo Emérito Dom Nelson Westrupp, SCJ
Dia 19/09 - Segunda - 8h30 - Jubileu das Secretárias no Santuário Imaculada Conceição e São Maximiliano Maria Kolbe, em São Bernardo
Dia 22/09 - Quinta - 19h30 - Posse do Padre Cirilo na Paróquia Santa Edwiges, em São Bernardo
Dia 23/09 - Sexta - 19h - Posse do Frei Itacir na Paróquia Santa Gemma Galgani, em Santo André
Dia 25/09 - Domingo - 8h - Encontro Diocesano da Pastoral do Batismo na Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo
Dia 27/09 - Terça - 9h - Retiro dos Padres (Segue até dia 30, sexta-feira), em Itaici-SP
Dia 01/10 - Sábado - 10h – Missa de Abertura da Visita Pastoral na Região Santo André - Utinga
Dia 10/10 - Segunda - 9h - Jubileu das Colaboradoras (es) Paroquiais, Residências e Casas de Formação, no Espaço São Miguel, em Santo André
Dia 13/10 - Quinta - 16h - Missa das mães e Madrinhas - Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André

O tema da 29ª Romaria dos 
trabalhadores e das trabalhadoras 
reporta-se à questão de que a 

classe trabalhadora passa por situações 
extremas, mas mantém sempre a luta por 
um mundo justo.
 A primeira Romaria ocorreu em 1988, 
por iniciativa da Pastoral Operária, uma 
pastoral da Igreja Católica que está a 
serviço da classe trabalhadora urbana, 
sejam empregados, desempregados e 
também os trabalhadores na economia 
solidária. Atualmente, o Serviço Pastoral 

Grito dos excluídos e das excluídas
chega a sua 22ª edição em Aparecida

29ª Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é no dia 7 de setembro

O XVII Congresso Eucarístico 
Nacional – CEN2016 – 
terminou no domingo (21/8), 

em Belém, após seis dias de intensa 
programação que aconteceu em vários 
pontos da cidade, como a Basílica 
Santuário e a Sé Catedral, o Hangar 
– Centro de Eventos, o Portal da 
Amazônia, o Centro Histórico de Belém 
e o Estádio Olímpico – Mangueirão, 
além das paróquias de todas as regiões 
episcopais da arquidiocese. 

O CEN 2016, iniciado em 15 de 
agosto, levou a Belém, que se tornou 
cidade Eucarística, católicos de todo 
o Brasil, reunidos como um só povo, 
que participaram em grande número; 
celebrando e vivenciando ativamente o 
período, com alegria e devoção.

Na homilia da Santa Missa na Praça 
Santuário, Dom Cláudio Hummes 
refletiu sobre a Solenidade da Assunção 
de Nossa Senhora, a importância de 
Maria no Mistério Eucarístico e como a 
Mãe do Senhor nos mostra a importância 

da mulher para a Igreja, para a família e 
para a sociedade.

Na Eucaristia, ensinou o religioso, 
encontramos Jesus Ressuscitado e 
devemos deixar que este encontro 
favoreça em nós a alma missionária. “Não 
deixemos que o fogo do Espírito Santo 
se apague em nós.”, pediu Dom Cláudio, 
exortando a necessidade de sermos 
missionários, que deve ser a primeira 
de todas as causas. Neste sentido, ser 
missionário, destacou o cardeal, é levar 
o Evangelho ao próximo, cuidar da 
natureza, viver o amor eucarístico, pois 
“(…) é nisso que seremos reconhecidos”.

Após a Missa, o Santíssimo Sacramento 
foi levado na “Procissão do Triunfo” 
até a Praça Frei Caetano Brandão, no 
Centro Histórico de Belém, em trajeto 
que percorreu o mesmo caminho feito 
na trasladação da imagem peregrina de 
Nossa Senhora de Nazaré, na véspera de 
cada romaria do domingo do Círio. Por 
volta das 20 horas, a procissão chegou a 
Sé Catedral, quando Dom Alberto Taveira 

Congresso Eucarístico contou com
participação da Diocese de Santo André
Povo de Deus celebrou e vivenciou ativamente com alegria e devoção

e Dom Cláudio Hummes 
deram a bênção final, com 
o Santíssimo Sacramento, 
encerrando oficialmente 
o XVII Congresso 
Eucarístico Nacional, 
homenageado por meio 
do show pirotécnico ao 
som do Coral e Orquestra 
dos Voluntários do CEN 
2016.

Para Dom Sebastião, 
da Diocese de Coroatá no 
Maranhão, a participação ativa dos fiéis 
em todos os eventos e celebrações, foi de 
grande importância. “O povo participou 
muito bem da celebração penitencial, da 
vigília, do acolhimento, (...) vocês estão 
de parabéns”.

Diocese de Santo André
A nossa diocese esteve representada no 

XVII Congresso Eucarístico Nacional 
com os seguintes agentes: Vera Lúcia 
de Castro Marson (ministra da Paróquia 

Santa Teresinha/ SBC); Benedito Roberto 
dos Santos (Ministro da Paróquia São 
José - Mauá); Glauber Machado (do 
COMIDI); Maria Ivanilde Gomes 
Sampaio (do Movimento da Cultura da 
Misericórdia); Iraci Dallosso Lorenzi 
(Equipe de Liturgia), Paulo Henrique 
Andrade Araújo (Religioso); Diácono 
Vicente do Nascimento Moreira; Padre 
José Ferreira; Padre Edmar Antônio de 
Jesus e Seminarista Hamilton Gomes do 
Nascimento.

O Núcleo Teatro, Dança e Artes 
da Diocese de Santo André 
vai realizar nos dias 24 e 25 

de setembro, das 18h às 20h, a 7 Mostra 
de Dança Diocesana. Será no Teatro 
Inezita Barroso, 1845, no Bairro Santa 
Terezinha - SBC. Outras informações: 
http://grupoparte.blogspot.com ou tony.
santosdeoliveira@gmail.comdos Migrantes prepara a Romaria 

juntamente com a Pastoral Operária. 
Desde o ano de 1995, quando ocorreu o 1º 
Grito dos Excluídos, esta Romaria ocorre 
em conjunto com o mesmo.

MISSA EM AGRADECIMENTO À PADRE MAHON

A Diocese de Santo André convida a todos para a Missa em Ação de Graças 
pelos 90 anos de Padre José Mahon e o seu retorno para a França, a convite 
de sua Congregação Religiosa, após servir por 55 anos em nossa Diocese. 

A missa será no dia 8 de setembro, uma quinta-feira, às 19h, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, na Praça do Carmo, no Centro de Santo André.

A Diocese de Santo André convida 
para celebrarmos a Missa pelo 
Dia do Nascituro, às 16h do 

sábado, 8 de outubro, na Paróquia Santa 
Maria Goretti, na Rua Nova Iorque, 20, 
na Vila Metalúrgica, em Santo André, 
a ser presidida pelo Bispo Diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini.

Como gesto concreto os organizadores 
solicitam a doação de uma peça de 
enxoval para recém nascidos. Afinal: 
“Quando vestir os nus, é a mim que 
estará vestindo”.

Ação de Graças 
pelo dia do nascituro

O Tema este ano é “Batizados 
em Cristo nos revestimos de 
Cristo” e acontecerá no dia 25 

de setembro na Basílica Menor Nossa 
Senhora da Boa Viagem no Centro 
de São Bernardo do Campo, das 7h às 
12h15. 

A primeira palestra será com Dom 
Pedro Carlos Cipollini e a segunda 
com o Padre Eduardo Calandro. O 
encerramento será com a santa missa 
celebrada pelo Padre Odair Bezerra, 
Assessor Diocesano da Catequese com 
Adultos / Pais e Padrinhos.

16º Encontro Diocesano
 da Pastoral do Batismo
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Em palestra, bispo ensina que o mal se
desconcerta quando encontra a bondade

Grande parte dos quinhentos 
agentes da Pastoral Diocesana 
da Criança esteve na manhã 

do dia 6 de agosto no auditório da Cúria 
Diocesana, no Centro de Santo André, 
para participar do Encontro de Líderes, 
onde Dom Pedro Cipollini proferiu a 
palestra “O Ano da Misericórdia e o 
Bom Samaritano”. Ele foi recepcionado 
pelo Padre Márcio, assessor espiritual e 
Elisabete Sorvillo Alves, coordenadora 
desta pastoral que em 2017 completa 30 
anos em nossa Diocese.

Nesta aula de reflexão sobre a 
misericórdia, o bispo diocesano disse 
que “Para sermos perfeitos como o Pai 
é preciso ser misericordioso”. E que: 
“Violência não se combate com violência. 
O mal se desconcerta quando encontra 

a bondade”. E mais: “Diferente do que 
propagava o filósofo Friedrich Nietzsche, 
que dizia que o homem se torna um fraco 
quando opta pela misericórdia, a verdade 
é que longe da misericórdia a humanidade 
só produz guerras”. Assim explica-se por 
que “Os misericordiosos é que ganharão 
o Reino do Céu, e que é preciso ser forte 
para perdoar”.

Em outra linha de raciocínio, Dom 
Pedro salientou que “Papa Francisco 
tem nos alertado que maior que a crise 
econômica é a crise antropológica. Está 
faltando valorizar o ser humano. O deus 
dinheiro é mais forte. É preciso ganhar 
200%. Se comerem um ‘veneno’ posto na 
comida, e ficarem doente, o azar é deles”.

A parábola – tema da palestra - nos 
pergunta quem é o próximo. E Dom 

Pedro esclarece que “Engana-se quem 
pensa que o próximo é só quem é da 
família ou do rol de amigos. Na verdade 
o próximo é aquele que necessita de algo. 
O problema é que a gente se acostumou a 
se afastar do problema. E assim, não nos 
aproximamos”.

O bispo também nos ensina que primeiro 
é preciso aproximar do sofrimento. 
Depois, ter compaixão e por fim fazer 
algo possível. “O levita e o sacerdote 
não pararam para socorrer. O que nos 
leva a concluir que orar sem misericórdia 
é por água em lata furada”, sentenciou. 
Em seguida disse que “a estalagem 
representa a Igreja, onde encontramos 
um local para nossa recuperação. O 
bom samaritano ao entregar o vitimado 
para o dono da estalagem fez um ato 

missionário, e que levou o estaleiro a ser 
também misericordioso”.

Para Dom Pedro, Deus é quem se 
aproxima de nós. Não merecemos a 
misericórdia dele, mas a necessitamos. 
“O próximo é você que se aproxima 
de quem precisa. Já que quem precisa 
está enfraquecido, sem condições de se 
aproximar, até para pedir ajuda. É como 
vocês agentes da Pastoral da Criança que 
se aproximam da criança que necessita de 
algo. A gente nem imagina o que seria de 
tantos lugares sem o trabalho da Pastoral da 
Criança. A Diocese agradece imensamente 
o trabalho de cada um dos agentes”.

Primeiro é preciso aproximar do sofrimento. Depois, ter compaixão e por fim fazer algo possível

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 22 de agosto de 2016.

Óbolo de São Pedro

Região Pastoral Santo André  - Utinga
VISITAS MISSIONÁRIAS01/10

9h – Missa de Abertura e Envio - Presença 
da Infância Missionária Diocesana
10h30 – 15o Caminhada Diocesana da 
Infância Missionária 
14h – Visita Missionária Porta a Porta- 
São Camilo e Sta Maria Goretti
19h – Jubileu das Famílias com o Bispo

02/10
07h – Missa - Nossa Senhora Auxiliadora
10h – Missa - Sto Antônio Galvão e São 
Sebastião
14h – Dom Pedro  - Visita as 
Comunidades - São João Batista
18h – Missa - São João Batista

 
03/10

8h30 – Oração Inicial - N.S. Aparecida
9h – Cidade dos Meninos
10h – Capela Imaculada Conceição
11h – Hospital da Mulher

13h30 - Missão Belém
14h – Creche e Missão Belém - Santo 
Antônio
15h –  Missa - Hospital Bartira - Pastoral 
da Saúde
17h – Casa de Formação Propedêutica
19h30 – Missa - Primeiro dia da Novena
20h30 – Encontro - Ministério da Palavra

04/10
09h – UFABC - Nossa Senhora de Fátima
10h30 – Casa da Acolhida - Santa Gemma
14h – Cemitério Curuçá - Nossa Senhora 
de Fátima
15h – Visita a Capela São Miguel
16h – Missa - PS - Bangú
15h – Visita a Comunidade São Miguel
19h30 – Missa
20h30 – Encontro - Ministério da Liturgia

 05/10
9h – Visita - 2 DP - São Camilo
10h30 – Visita aos Doentes da paróquia
15h – Encontro com as lideranças -N. S. 
Bom Parto
16h30 – Visita - UBS Vila Clarice
19h30 – Missa
20h30 – Encontro - Ministério da Caridade

06/10
09h – Casa de Repouso - Santa Teresinha
10h – Craisa
11h – Escola Estadual Amaral Wagner
14h30 – Visita aos Doentes. Nossa 
Senhora de Lourdes
17h – Visita a Capela São Sebastião
19h30 – Missa
20h30 – Encontro - Ministério da 
Coordenação

07/10
09h – Casa Religiosas Franciscanas - 
Bonfim
10h30 – Casa Provincial Religiosos 
Franciscanos
15h – Missa 
16h – Momento Catequético Dom Pedro
19h30 – Missa
20h30 – Encontro - Ministério da Adm.

08/10
9h – Jubileu Regional da Criança (Catequese 
- Coroinhas) - Santa Maria Goretti
12h – Propedêutico e Clero
13h30 – Jubileu do Bispo com os Jovens  - 
Santa Maria Goretti
16h – Missa Diocesana do Nascituro
18h – Show Vocacional

09/10
9h – Missa - Capela N. S. Aparecida - Sta 
Maria Goretti 
11h – Missa de Encerramento - Bonfim
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Total Arrecadado: R$ 157.983,52
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CATEDRAL NOSSA SENHORA DO CARMO   3.893,95

PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR  350,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES 580,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA    900,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PARAÍSO 1.785,00

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 3.300,00

PARÓQUIA STA. LUZIA E S CARLOS BORROMEU   900,00

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 1.115,00

PARÓQUIA SANTO ANDRÉ 

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 000,00

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 3.100,00

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 1.162,85

PARÓQUIA MÃE DE DEUS E DOS ÓRFÃOS      600,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS    3.124,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ 1.300,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 2.700,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SALETE 1.376,30

PARÓQUIA SANTA CRUZ    526,75

PARÓQUIA SANTA JOANA DARC 2.350,00

PARÓQUIA NOSSA SRA. DE GUADALUPE 

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELLA 1.102,00

PARÓQUIA SÃO JORGE 744,00

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 JESUS DE NAZARÉ 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM

PARÓQUIA NOSSA SRA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

PARÓQUIA SANTA LUZIA E SANTO EXPEDITO

PARÓQUIA SANTA TERESINHA

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELLA

PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO APÓSTOLO

REGIÃO UTINGA-SA

REGIÃO CENTRO-SBC 

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO    2.000,00

PARÓQUIA CRISTO REI  500,00

PARÓQUIA MENINO JESUS     940,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1.500,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 1.248,40

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 300,00

PARÓQUIA MARIA MÃE DOS POBRES 2.312,65

PARÓQUIA SANTO ARNALDO JANSSEN

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO 4.643,60

PARÓQUIA SAO LUIZ GONZAGA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

1.377,95

825,00

PARÓQUIA SAO JOSÉ 913,85

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 1,200,00

PARÓQUIA SÃO FELIPE APÓSTOLO 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 1.535,00

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERARIO 1.441,00

PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO 737,00

PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO 

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO 000,00

PARÓQUIA DE SANT’ANA 1.175,00

PARÓQUIA SANTA LUZIA 1.500,00

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 228,00

PARÓQUIA SÃO SEBASTIAO 500,00

REGIÃO DIADEMA 

REGIÃO MAUÁ 

802,25R$            

1.014,00R$         

174,00R$            

900,00R$            

750,00R$            

425,00R$            

 

   434,80R$            
 

1.153,25R$             
550,00R$             

R$         

    764,00R$         

 
1.200,00R$            

 

 

947,00R$         

 

5.392,00R$         

 

1.102,20R$            

 

000,00R$         

 

550,00R$            

 

000,00R$            

1.213,80R$         

PARÓQUIA SANTA MARIA 2.000,00R$         

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 850,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 2.695,61R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO 500,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 1.170,00R$            

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA 1.035,25R$            

 

PARÓQUIA SANTA LUZIA 200,00R$            

 

 
 

  

 
 
 

 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA 3.054,44R$         

R$         

R$         

 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 550,00R$            

 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PROSPERIDADE 264,00R$            

 

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA    1.054,00R$         

 

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 918,50R$            

PARÓQUIA SÃO BENTO 1,246,60R$         

PARÓQUIA SÃO CAETANO 233,40R$            

PARÓQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS     905,00R$         

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 894,95R$            

REGIÃO SÃO CAETANO  DO SUL

REGIÃO ANCHIETA - SBC

2.064,35

600,00

2.000,00

3.250,00

4.260,00

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO      500,00

360,75

PARÓQUIA SÃO JOSÉ 

PARÓQUIA NOSSA SRA DO PERPÉTUO SOCORRO

R$         

R$         

R$         

R$            

R$            

R$            

R$         

R$         

R$            

R$            

R$         

R$         

R$         

R$         

R$         

R$            

R$            

R$            

R$         

R$         

R$              

R$         

R$         
 

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 1.162,85

R$         

R$         
 PARÓQUIA SÃO MIGUEL  

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 1.162,85R$         
 

INSTITUTO DE TEOLOGIA

000,00

000,00

R$            

R$            

613,00

300,00

400,00R$         

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS 3.976,15 R$         

2.146,45

REGIÃO RIBEIRÃO PIRES - RGS 

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS 000,00R$         

PARÓQUIA SÃO JOSÉ 2.109,50

R$         

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 

PARÓQUIA MENINO JESUS

1.394,10

000,00

R$            

R$            

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA 

REGIÃO SÃO BERNARDO - R. RAMOS 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA     1.261,00R$         

PARÓQUIA SÃO BENEDITO 330,00R$            

PARÓQUIA SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE 126,11R$            

3.000,00R$            

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 4.000,00R$            

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FATIMA 1.680,00R$            

PARÓQUIA S ÃO PEDRO APÓSTOLO 2.000,00R$         

PARÓQUIA SANTA EDWIGES 755,00R$            

PARÓQUIA SANTÍSSIMA VIRGEM 3.150,00R$         
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É com serenidade e com o 
coração em paz que eu acolho 
os desígnios de Deus para que 

me dedique integralmente à condução 
e atividades da Associação Milícia 
da Imaculada e da Rádio Imaculada 
Conceição que, com a ajuda de muitos 
leigos e apoio do clero e dos meus 
confrades, iniciei em Santo André - SP e 
continuo dirigindo em São Bernardo do 
Campo - SP, no Riacho Grande.

Com meu espírito missionário sempre 
renovado e sensível às demandas sempre 
crescentes que a amplitude da Obra 
impõe, assumo com espírito franciscano 
e mariano, em tempo integral, a 
responsabilidade pela Milícia da 
Imaculada, presente não só na Diocese de 
Santo André, mas também nas Dioceses 
de Bragança Paulista, Osasco, Dourados 
e Araçatuba e nas Arquidioceses de 
Londrina, Maceió e Campo Grande.

Conheço a importância dos meios de 
comunicação e por isso vou continuar 
investindo e dedicando minha vida ao 
ideal de São Maximiliano Kolbe, que 
criou a Milícia da Imaculada há quase 
100 anos, em Roma.  Coloco-me uma 
vez mais nas mãos da Imaculada para 
que continue me conduzindo na missão 
à qual Ela mesma me chamou.

Ao povo da Paróquia Santíssima 
Virgem, quero tornar pública minha 
gratidão. Foi com este povo que eu 
aprendi a ser padre e o levarei para o 
resto da minha vida em meu coração. 

Nessa Paróquia, eu vi crianças nascerem, 
se tornarem jovens, adultos, formarem 
famílias, se tornarem avós. Vi muitos 
partirem para Deus. Eu aprendi a ser 
gente em meio a ele e me sinto como 
parte de cada uma das suas famílias.

Agradeço de coração meus confrades 
da Ordem Franciscana dos Frades 
Menores Conventuais pelo apoio e 
confiança em meu trabalho. Agradeço 
aos Missionários e Missionárias da 
Imaculada - Padre Kolbe, pela constante 
parceria na nossa missão.

Agradeço aos leigos e leigas, aos 
mílites, às religiosas e religiosos, 
ao clero e agradeço, nas pessoas de 
Dom Pedro Cipollini, Dom Nelson 
Westrupp e Dom Cláudio Hummes, 
a todos os bispos das Regiões onde 
estão as emissoras da Rede Milícia 
Sat. Obrigado pelos gestos de carinho, 
acolhida e apoio ao nosso trabalho.

Finalmente, convido a todos que 
desejem estar comigo nestes novos 
desafios, que usem seus meios e formas 
de comunicação para divulgarem a 
Milícia da Imaculada. Aproveito para 
convidar a todos a conhecerem o nosso 
Santuário Imaculada Conceição e São 
Maximiliano Maria Kolbe.

Paz e Bem!
 

Frei Sebastião Benito Quaglio
Presidente da Associação 

Milícia da Imaculada

CONTINUANDO MINHA MISSÃO

VISITE: Santuário Imaculada Conceição e São Maximiliano Kolbe
Sede da Milícia da Imaculada
Estrada do Morro Grande, 870

Bairro dos Finco - Riacho Grande
São Bernardo do Campo - SP

 

O Santuário é atendido por duas linhas de ônibus municipais que passam pelo 
centro de São Bernardo do Campo: 06 - Jd. Tupã e 30 - Balsa
Para vir de carro, basta entrar no distrito de Riacho Grande pelo acesso 

no quilômetro 29 da Rodovia Anchieta e entrar à esquerda depois do segundo 
semáforo da estrada Rio Acima.
Está disponível um mapa detalhado no site www.miliciadaimaculada.org.br 
Para mais informações: 4397-6500


