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Veja matéria na página 3

A Diocese de Santo André, com 
alegria, anuncia a instituição de seu 
terceiro santuário, que passa a denominar 
Paróquia Santuário Senhor do Bonfim. 
Confira a matéria na Página 4.

Santuário, local para 
redescobrir a vocação batismal

Maio é o Mês de Maria. O mês das Mamães. Veja na página três o artigo especial que fala de Maria, esta que é ao mesmo tempo, promessa e esperança, é 
ternura e solidariedade, é bondade e amor. É o veículo direto que nos comunica com Seu Filho. É nossa intercessora.

O COLO MATERNAL DE MARIA

CORPUS CHRISTI – A IGREJA CELEBRA A EUCARISTIA

A festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar solenemente o mistério da Eucaristia - o sacramento 
do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. Cristão Católico participe ativamente das comemorações em 

sua Paróquia. Veja os horários. Acompanhe a programação. Viva a alegria deste dia. 

Semana catequética
faz reflexão

Evangelizar é acima de tudo conduzir a 
pessoa a um encontro com a humanidade, 
para poder anunciar Jesus Cristo.
Veja mais na página 3.
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O Papa Francisco e a Ideologia de Gênero

  Aguardar o Espírito Santo com Maria

CNBB
 Nota sobre o 

momento nacional Em sua catequese das quartas 
feiras, no dia 15 de Abril, Papa 
Francisco alertou o povo de 

Deus sobre a gravidade da chamada 
“ideologia do gênero”, que está crescendo 
no mundo. Para esta ideologia, e para as 
pessoas que a defendem e propagam, as 
pessoas não se dividiriam por sexo (sexo 
masculino e sexo feminino), mas por 
gêneros: heterossexuais, homossexuais, 
travestis, transexuais e o que mais os 
desejos de cada um o levassem a seguir. 
Os inventores dessa tal “ideologia 
de gênero”, criticada pelo Papa, 
consideram que dividir a humanidade 
em “sexo masculino” e “sexo feminino” 
é errado, e que as pessoas deveriam ser 
classificadas conforme seus desejos 
genitais.

O Papa mostrou que o avanço dessa 
ideologia é um sério problema, não 
somente para os cristãos. “Pergunto-
me, por exemplo, se a chamada teoria 

do gênero não é expressão de uma 
frustração e resignação, com a finalidade 
de cancelar a diferença sexual por não 
saber mais como lidar com ela. Neste 
caso, corremos o risco de retroceder”, diz 
o Papa Francisco. E lembrou que junto 
com a difusão de tal ideologia, existe 
uma tentativa de cancelar as diferenças 
naturais entre homens e mulheres, 
para reconhecer apenas as inclinações 
sexuais de cada um como definidoras da 
sua própria identidade sexual. Mas, para 
o Papa, “a eliminação da diferença, com 
efeito, é um problema, não uma solução. 
Para resolver seus problemas de relação, 
o homem e a mulher devem dialogar 
mais, escutando-se, conhecendo-se e 
amando-se mais”.

Falando assim, o Papa Francisco 
reafirma a doutrina da Igreja Católica. 
O nosso Catecismo reconhece que há 
pessoas com tendências homossexuais, 
e que devem ser acolhidas e respeitadas, 

mas que esta tendência é “objetivamente 
desordenada” e “atenta contra a 
castidade” (CIC, § 2357 e seguintes). 
Reafirmando que as pessoas humanas 
são, em si mesmas, homens e mulheres, 
o Catecismo aponta no sentido de que 
tais tendências desordenadas não podem 
substituir a sexualidade natural, querida 
e criada por Deus.

Essa tendência, aliás, 
desordena as famílias 
e destrói a castidade, 
que é o convite feito 
pelo Catecismo a 
todos os cristãos.

Maio é o mês de Maria. 
Todos os dias deste mês são 
consagrados e entregues 

a Ela. Cada dia de maio a Mãe espera 
receber a nossa devoção filial e 
carinhosa. Olhando amorosamente para 
Ela, queremos imitar suas virtudes e 
dela aprender a conhecer mais e amar  
melhor seu Filho Jesus.

Graças à sua docilidade completa 
ao Divino Paráclito, os Apóstolos 
acudiram a Nossa Senhora para preparar 
o Pentecostes. Com efeito, “todos eles 
perseveravam unidos em oração com 
Maria, a Mãe de Jesus” (At 1, 14). Sua 
solicitude materna é indispensável em 

nossa caminhada na vida 
cristã. A Virgem Santíssima 

foi apontada por São 
João Paulo II como 

“aurora luminosa 
e guia segura do 
nosso caminho” 
(NMI, 58).

O Espírito Santo 

é o primeiro dom da Ressurreição. Ele 
continuará a obra redentora de Jesus 
Cristo. Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade, vai atualizando na Igreja e 
na vida de cada batizado os frutos da 
redenção. Será a alma da Igreja, estará 
presente e operante nos sacramentos, 
renovará a face da terra: “Eis que faço 
novas todas as coisas” (Ap 21, 5).

A Solenidade de Pentecostes é a 
grande festa da Igreja nascente. Maria 
está presente não para receber o Espírito 
Santo, mas para dá-lo. Está lá como 
aquela que foi a primeira a receber a 
plenitude do Espírito Santo, antes da 
anunciação (cf. Lc 1, 26-38) e, depois, 
no Calvário, quando Jesus, ao morrer, 
“entregou o Espírito” (Jo 19, 30).

Assim como Maria esteve presente no 
nascimento e na infância de Jesus, assim 
também marcou presença materna no 
nascimento da Igreja.

Podemos dizer ainda que, segundo 
Lucas, em seu Evangelho e nos Atos 
dos Apóstolos,  Maria esteve presente 

tanto no nascimento e na infância de 
Jesus, como também no nascimento e na 
infância da Igreja. Com isso, o evangelista 
quis evidenciar a continuidade histórica 
entre Jesus, nascido de Maria, por obra 
do Espírito Santo, e a Igreja, nascida por 
obra do Espírito Santo, ainda estando 
presente Maria.

A Mãe de Jesus e da Igreja está 
presente, outrossim, na comunidade dos 
discípulos e discípulas de Cristo, onde 
quer que haja seguidores e seguidoras 
do Ressuscitado, onde quer que fiéis 
cristãos se reúnam em oração comum, à 
espera do Espírito do Senhor que os faz 
testemunhas pascais.

A exemplo da Virgem Maria, 
acolhamos com alegria e docilidade 
a ação do Espírito Santo em nosso 
peregrinar na fé, na esperança e na 
caridade.

Dom Nelson Westrupp, scj
Bispo Diocesano de Santo André

A voz do Papa

A voz do Pastor

“Assim como Maria esteve presente no nascimento e na infância de Jesus, assim 
também marcou presença materna no nascimento da Igreja”.

Dom Nelson Westrupp

Os bispos reunidos na 53ª 
Assembleia Geral da CNBB 
em Aparecida avaliaram a 

realidade brasileira, “marcada pela 
profunda e prolongada crise que 
ameaça conquistas e coloca em risco a 
ordem democrática do País”.

Em nota, alerta que “O momento não 
é de acirrar ânimos, nem de assumir 
posições revanchistas ou de ódio que 
desconsiderem a política como defesa 
e promoção do bem comum”.

A CNBB aponta os principais 
problemas ao afirmar que “Projetos, 
como os que são implantados na 
Amazônia, afrontam sua população, 
por não ouvi-la e por favorecer o 
desmatamento e a degradação do meio 
ambiente”, e que “A lei que permite a 
terceirização do trabalho, não pode, em 
hipótese alguma, restringir os direitos 
dos trabalhadores”.

Em outro trecho reforça que “A 
credibilidade política, perdida por 
causa da corrupção e da prática 
interesseira com que grande parte dos 
políticos exerce seu mandato, não pode 
ser recuperada ao preço da aprovação 
de leis que retiram direitos dos mais 
vulneráveis”.

O documento enumera questões 
relevantes para os brasileiros como 
“A PEC 215/2000: uma afronta à luta 
histórica dos povos indígenas que 
até hoje não receberam reparação 
das injustiças que sofreram desde 
a colonização do Brasil”... “A PEC 
171/1993, que propõe a redução 
da maioridade penal para 16 anos, 
também é um equívoco que precisa 
ser desfeito”... “O Projeto de Lei 
3722/2012, que altera o Estatuto do 
Desarmamento, é outra matéria que 
vai na contramão da segurança e do 
combate à violência”.

Ao término uma palavra de esperança: 
“Que o povo brasileiro, neste Ano da 
Paz e sob a proteção de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil, supere 
esse momento difícil e persevere no 
caminho da justiça e da paz”.
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Vamos imaginar um mundo 
onde cada um descubra e viva 
plenamente a sua missão... Onde 

cada um entenda a partir do seu chamado 
à vida, qual é a sua contribuição para a 
humanidade.

Maria, mãe de Jesus e nossa, nos ajuda 
neste caminho. Exemplo de mulher, 
mãe, esposa e consagrada, tem muito a 
nos ensinar, sobretudo neste ano em que 
celebramos, a pedido do Papa Francisco, o 
Ano da Vida Consagrada.

Refletindo sobre os objetivos a serem 
alcançados neste ano conforme a Carta 
Apostólica do Papa Francisco às pessoas 
consagradas para proclamação do Ano da 
Vida Consagrada, temos que:

 Olhar com gratidão o passado, tudo 
aquilo que Deus já realizou em nossa 
história de vida, as inúmeras vezes que nos 
socorreu com Seu amor e Sua misericórdia, 
juntamente com a Virgem Maria fazer deste 
ano uma “ocasião para gritar ao mundo com 
força e testemunhar com alegria a santidade 
e a vitalidade presente na maioria daqueles 
que foram chamados a seguir Cristo na vida 
consagrada” .

Viver com paixão o presente, acolher a 
nossa realidade e fazer da nossa vida um 
grande sinal da alegria de ter sido alcançado 
pela força da Ressurreição de Cristo, louvar 
a Deus por tudo que pertence ao nosso 

HOJE, pois só temos esse dia para dar 
sabor à nossa existência.Aqui se esconde 
um grande segredo para ter uma vida cheia 
de sentido. Papa Francisco ainda nos diz 
“Isso é exigente e pede para ser vivido com 
radicalismo e sinceridade”.

Abraçar com esperança o futuro, cheios 
de fé para enfrentar as diversas dificuldades 
deste tempo, sabemos em Quem pusemos 
a nossa confiança (cf. Tm 1,12), que para 
Deus nada é impossível.Sigamos unidos 
à Esposa do Espírito Santo que soube 
obedecer e abandonar-se inteiramente nas 
mãos da  Providência Divina.

Ao olhar esses objetivos me questiono 
como responder, onde tudo parece me 
distrair e tenta me tirar o foco desta busca 
pela santidade. Posso testemunhar que 
é possível SIM, com a graça de Deus ser 
Mãe, Esposa e Consagrada, comprometer 
os meus dias com a maternidade, a 
esponsalidade e a consagração a Deus, pois 
é Dele que vem toda a sabedoria e, estando 
em união com o amado de nossas almas, 
tudo vai encontrando o seu devido lugar. 

Busco aprender com Maria, que 
deu seu sim e não ficou calculando as 
consequências, apenas amou o projeto 
de Deus para sua vida. Como seria 
se cada pessoa  também abraçasse a 
vontade de Deus como ela? Seriam 
felizes  e profundamente reconciliadas 

com tudo ao seu redor.
Penso que a mentalidade vigente no 

mundo contemporâneo e o relativismo 
nos têm deixado muitos céticos quanto à 
alegria de pertencer a Deus e a Ele servir 
sem reservas, pois aparentemente o tempo 
está se esvaindo tão rápido e o viver 
com pressa torna o coração muitas vezes 
insensível a Deus. Precisamos avançar na 
Vida de intimidade com o Senhor e sermos 
testemunhas da Ressurreição.

Hoje, com 9 anos de Vida consagrada, 
todos os dias peço a Deus a graça de 
reconhecer de onde o Senhor me tirou e  
viver mais íntima Dele,  procuro fazer do 
meu ser mãe e esposa  um motivo sempre 
novo para louvar e bendizer a Deus.

Concluo com mais uma frase de Francisco: 
“As primeiras testemunhas da Ressurreição 
são as mulheres. E isto é bonito. Esta é 
um pouco a missão das mulheres: mães e 
mulheres! Dar testemunho aos filhos e aos 
pequenos netos, de que Jesus está vivo, é o 
Vivente, ressuscitou. Mães e mulheres, ide 
em frente com este testemunho!”.

Que neste mês tão especial, a graça de 
Deus possa preencher o coração de cada 
mãe com as virtudes de Maria. 

Feliz Dia das Mães!
Texto por Simone Morilha

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

MATÉRIA DE CAPA

Aconteceu, entre os dias 13 a 
19 de abril, na Matriz Sagrada 
Família, em São Caetano do 

Sul, a Semana Catequética Diocesana. 
Tivemos a presença de mais de trezentos 
catequistas representando as paróquias da 
Diocese. Foi um momento de formação, 
integração, partilha e celebração.   

A catequese, por sua natureza, é ação 
em conjunto. Não se concebe uma ação 
catequética que parta do isolamento, mas 
sempre em equipe. Por isso, tratamos do 
tema do Ministério da Coordenação, 
como algo essencial para a animação 
bíblico-catequética em nossas paróquias 
e comunidades. Sabemos que evangelizar 
é acima de tudo conduzir a pessoa a um 
encontro com sua humanidade, para 
poder anunciar Jesus Cristo, centro da 

ação de uma catequese evangelizadora. 
Não teremos comunidades vivas se 

não tivermos uma boa organização 
do Ministério da Coordenação da 

Animação Bíblico-Catequética.  Pois é 
pelo ministério da catequese que a Igreja 
se sustenta desde os primórdios e, com 
ele, perseguiremos por todo o sempre a 

missão de Jesus confiada a nós, homens 
e mulheres de boa vontade, que desejam 
levar adiante a sua mensagem de vida em 
Plenitude. 

Contudo, o maior objetivo da Semana 
Catequética foi refletir a ação do (a) 
catequista no Ministério da catequese, à 
luz do Ministério da Coordenação como 
ato de amor e serviço que exige atitudes 
humano-cristãs e que encontram suas 
fontes nas virtudes cardeais e teologais. 
Encerramos a Semana Catequética com 
uma bela celebração pela paz, presidida 
por Dom Nelson. 

Pe. Jordélio Siles Ledo,CSS
Assessor Diocesano da Comissão da 

Animação Bíblico-Catequética 

VIII Semana Catequética Diocesana
A catequese, por sua natureza, é ação em conjunto.

Simone Morilha,
seu esposo Mercilio Junior,

com seus dois filhos:
Isabelle e Pedro 
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Emoção é o que não faltou 
durante a celebração da missa 
que marcou os setenta e cinco 

anos de vida do terceiro bispo da 
Diocese de Santo André, Dom Décio 
Pereira, festejado na noite de 15 de 
abril, na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo. Emoção na alma de todos que 
puderam recordar o seu querido pastor. 
Emoção nas falas dos sacerdotes que 
co-celebraram. Emoção nos cantos 
especialmente escolhidos para a ocasião. 
Emoção ao ver a imagem da foto de Dom 
Décio na procissão até o altar. Emoção 
na hora do seminarista ler uma das tantas 
crônicas escritas pelo homenageado. E 
emoção quando ao final da missa todos 
caminharam até a capela onde está 
sepultado o amado Dom Décio.

Durante a missa, as falas recordaram 

que “Dom Décio foi um belo presente 
que Deus nos deu quando o escolheu 
para ser o bispo de nossa Diocese. Um 
bispo que sempre destinava um carinho 
especial para os seminaristas e os jovens 
sacerdotes. Um bispo que escolheu, para 
ser seu lema, a passagem: ‘Que todos 
tenham vida’. Um bispo que não tirava o 
sorriso do rosto”.

Dom Décio: o bispo que não tirava o sorriso do rosto
“Dom Décio foi um belo presente que Deus nos deu”

Santuários são igrejas de portas abertas
Terceiro Santuário é instituído na Diocese de Santo André

O título que abre esta matéria é 
de uma fala do Papa Francisco 
para explicar o significado de 

santuário. Ela foi dita por Dom Nelson  
no dia 26 de abril, durante a Missa 
de Instalação do Santuário Senhor do 
Bonfim, o terceiro santuário de nossa 
Diocese, situado na Rua Oratório, 1.458 
no Parque das Nações, em Santo André. 
Na oportunidade, dia do Bom Pastor 
e Dia das Orações pelas Vocações, foi 
empossado o Frei Nestor Marin como 
primeiro pároco e reitor da Paróquia 
Santuário Senhor do Bonfim.

A assembleia também ouviu de Dom 
Nelson Westrupp, scj, que “Santuário é 
um lugar sagrado. Para onde o povo em 
grande número segue em peregrinação. 

Lugar de conforto espiritual. E como o 
São João Paulo II define: ‘São verdadeiras 
clínicas espirituais para os peregrinos’, e 
Papa Francisco esclarece, ‘Santuário é 
uma igreja de portas abertas’, ou seja, 

um lugar para redescobrir a vocação 
batismal. Aos pés do Senhor do Bonfim,   
devotos vão encontrar refúgio”, garante 
o Bispo Diocesano.

Frei Nestor, com o coração em festa, 
também fez uso da palavra. “Nunca 
pensei que chegasse à frente de um 
santuário, mas aqui estou para servir. O 
zelo por esta casa me consumirá. Aqui 
vou aprender a ser mais pastor, a enxergar 
as ovelhas machucadas, sem perder de 
vista as ovelhas que estão bem, para 
que haja sempre um só pastor e um só 
rebanho. Peço que todos rezem para que 
sejamos instrumentos na mão de Deus”.

Papa Francisco 
responde carta 

de jovem de Mauá
“Não deixarei de implorar as mais 
seletas graças divinas”, diz o Papa

O que você sentiria se 
recebesse uma carta do 
Papa Francisco? Pois o 

jovem Everton Paulino de Souza, 22 
anos, morador do Itapark Velho, em 
Mauá, pode responder. A gente até 
imagina sua alegria que, por certo, não 
cabia no coração ao abrir o envelope 
com a carta que trazia a resposta do 
Papa, enviada pelo secretário papal, 
Monsenhor Peter Brian Wells e 
datada de 13 de março.

Imediatamente divulgou o grande 
feito em sua rede social, quando 
ao lado da foto da carta, escreveu: 
“Acabo de receber uma carta de Sua 
Santidade o papa Francisco. Agradeço 
pela resposta e pelas lembranças a 
mim confiadas” (sic). Foi o bastante 
para que seus amigos curtissem e 
compartilhassem. Foi procurado pela 
equipe do SBT e o Diário do Grande 
ABC dedicou uma página para o 
acontecimento.

A carta veio em resposta a uma 
correspondência que enviara em 
janeiro para o Vaticano, quando 
relatava que “por conta da correria 
do dia a dia, me afastei durante três 
anos e pedi ao papa orientação para 
continuar perseverante”, falou. E a 
resposta de Papa Francisco veio com 
a frase: “Papa Francisco apreciou este 
sinal de devotamento e não deixará 
de implorar para você as mais seletas 
graças divinas (...)”.

A mensagem frisa ainda para o 
jovem: “deixar de lado tudo o que lhe 
atrapalha” e “correr com perseverança 
na competição que lhe é proposta, 
com os olhos fixos em Jesus”.

Souza, que também recebeu um 
terço, um postal e uma fotografia 
do pontífice, freqüenta a Capela 
Santíssima Trindade, situada na 
Manoel Patrício dos Reis, 33, no 
Itapark Velho em Mauá, comunidade 
que pertence à Paróquia São Felipe 
Apóstolo.

Também foi recordada uma explicação 
de Dom Décio, quando questionado sobre 
o seu sorriso: “O coração me pertence, o 
sorriso não. O sorriso é dos outros. E é por 
isso que devemos repassar o sorriso aos 
verdadeiros donos, que são os outros”.

EXPOSIÇÃO

Para marcar a data, foi inaugurada, 
após a celebração da missa, a exposição 
que lembra o seu legado. Esta história 
pode ser recordada visitando a 
exposição que está no hall de entrada do 
Edifício-Sede da Mitra Diocesana, na 

Praça do Carmo, 36, no 
Centro de Santo André. 
Deixe sua emoção vir 
à tona, acompanhando 
as dezenas de fotos, 
objetos da época, e 
assistindo ao vídeo que 
recorda os momentos 
de sua posse como 
bispo da Diocese.



Na bela manhã de sábado 
(25), ao menos cento e 
vinte Agentes da Pastoral 

da Pessoa Idosa (PPI) da Diocese de 
Santo André participaram do encontro 
com o bispo Dom Nelson Westrupp, 
scj, na Mitra Diocesana, que destacou 
a importância dos agentes para a Igreja. 

Na primeira parte da palestra, Dom 
Nelson destacou o espírito de liderança 
que os agentes precisam ter. “Os bons 
líderes são magnânimos porque fazem 
de tudo para conquistar o próximo e é 
uma pessoa que está sempre disposta a 
fazer o bem. Os líderes tornam os sonhos 
em realidade concreta. É o oposto de 
quem pensa pequeno”, frisou o bispo. 
“Quando as pessoas compreendem que 
a liderança é uma virtude em ação, um 
serviço, então suas almas voarão como 
se tivessem recebido asas”, completou.

Depois, ressaltou a beleza do trabalho 
da Pastoral da Pessoa Idosa. “Desde 
o primeiro instante, estamos sob os 
cuidados de Deus. Somos seres de 
cuidado. Por isso admiro o trabalho de 
vocês. Queria estar fazendo o trabalho 
de vocês, mas acredito que a cada visita 
de vocês, estou indo junto. O que vocês 
realizam é diferente de filantropia. 
Vocês fazem caridade porque veem 
Deus naquele que recebe caridade. 
Vocês são cuidadores e Deus sempre 

olha com amor sem limites”, afirmou.
Pe. Wagner, que assumiu a Pastoral 

em outubro de 2014, destacou a 
importância da formação. “Este é o 
encontro anual do Pastor com seu 
pastoreio. Nosso líder espiritual faz 
questão de deixar sua mensagem de 
incentivo, perseverança para que os 
líderes não desanimem”, ressaltou o 
sacerdote. “Esses primeiros meses 
estão sendo maravilhosos, que estou 
conhecendo a realidade da Pastoral, um 
trabalho muito bonito”, completou.

A coordenadora da Pastoral, Ivone 
Alexandroni Ferrari, agradeceu mais 
uma vez a presença do Bispo e falou 
sobre o trabalho dos agentes. “Este 
momento com Dom Nelson nos deixa 

mais fortes e firmes para a realização 
de nossa missão. Temos como meta 
concretizar o legado deixado pelo Papa 
João Paulo II, que escreveu dois meses 
antes de morrer: ‘Que cada comunidade 
acompanhe com compreensão amorosa 
todos os que envelhecem’”, disse a 
coordenadora.

Ela ainda recordou que a PPI se 
destina a todos sem se importar 
com as crenças ou história de vida, 
mas sim a todos que envelhecem. 
“Nos preocupamos com todos esses, 
embora preferencialmente nos mais 
vulneráveis, sejam por fragilidade 
física ou por situação de risco social. 
Nossa missão é ir sempre em frente 
levando o amor de Jesus”, finalizou.

 NO BRASIL
A PPI está presente em 186 dioceses, 

1.280 paróquias, 4.445 comunidades 
e 25 estados da federação, sendo 812 
municípios. A Pastoral é um Organismo 
vinculado à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e foi criada 
oficialmente no dia 05 de novembro 
de 2004, mas já desenvolvia o seu 
trabalho desde 1996.

A PPI foi implantada pela Dra. Zilda 
Arns, então coordenadora Nacional da 
Pastoral da Criança e que utilizou o 
modelo e metodologia da Pastoral da 
Criança na PPI.
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Agenda 
Diocesana

08/05 - Sexta-Feira - 19h30 - Missa 
para Conferimento de Ministérios 
Extraordinários na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo: Praça do Carmo, 
Centro de Santo André.

17/05 - Domingo - 14h - Tarde 
de Espiritualidade e Missa para os 
Religiosos e Pessoas Consagradas 
no Colégio Coração de Jesus: Rua 
Siqueira Campos, 483, Centro de 
Santo André.

30/05 - Domingo - 10h - Missa do 
Jubileu de 60 anos da Paróquia Santa 
Joana D’Arc: Rua Francisco Inácio, 92, 
Vila Vitória, Santo André.

04/06 - Quinta-Feira – 10h – 
Procissão de Corpus Christi e Missa 
Solene, presidida por Dom Nelson 
Westrupp, scj, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo: Praça do Carmo, 
Centro de Santo André.

Bispo elogia trabalho social da Pastoral da Pessoa Idosa
“Que cada comunidade acompanhe com compreensão amorosa todos os que envelhecem”

A Comissão Diocesana em 
Defesa da Vida da Diocese de 
Santo André promoveu no dia 

2, sábado, na Mitra, em Santo André, 
encontro com os representantes paroquiais 
para aprofundar em temas relacionados à 
defesa da vida, desde a concepção à morte 
natural. Participaram como palestrantes 
o bispo Dom Nelson Westrupp, scj, e a 
professora Fernanda Takitani, especialista 
em ‘família’ e ‘ideologia de gênero’, e 

também observadora interamericana de 
biopolítica.

Dom Nelson lembrou que a vida está se 
tornando descartável nos dias atuais. “A 
vida humana não é nossa produção. Ela é 
dada. Não podemos produzir a vida. Ela 
é um dom, sem merecimento de nossa 
parte. Tudo é graça de Deus e ninguém 
pode tirar a vida”, alertou o bispo. 
“Os programas científicos e técnicos 
aumentam as chances para as curas 

físicas. Por outro lado, também diminuem 
a vontade de cuidar da pessoa, sobretudo, 
quando é frágil ou indefesa”, completou.

Além de destacar as conquistas 
no Congresso Federal sobre leis que 
abordam os temas, a professora falou 
sobre a ideologia de gênero. “É uma 
revolta da pessoa contra o próprio autor 
da vida porque está negando o que o 
Criador fez”, criticou Fernanda, que 
lembrou as palavras de Papa Bento XVI. 
“Nosso Papa nos disse que o católico não 
pode negociar três valores fundamentais: 
o direto à vida, desde a concepção até à 
morte; que o Matrimônio seja união entre 
um homem e uma mulher; e o direito 
dos pais educarem seus filhos, e não o 
Estado”, recordou.

Para o coordenador Roberto 
Vertematti, o encontro serviu para que os 
representantes conhecessem pouco mais 
sobre as ameaças à família e à vida do ser 
humano. “Temos que respeitar e cuidar 
dos mais frágeis, das ameaças do aborto, 
como Dom Nelson lembrou. Também 
recordo o que a professora Fernanda bem 
lembrando o Papa Bento, do tripé que não 
podemos negociar”, frisou.

“Tudo é graça de Deus e ninguém pode tirar a vida”
Comissão aprofunda sobe temas de Defesa da Vida           

Texto por Thiago Silva
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A frase acima pertence ao Papa 
Francisco e foi escolhida 
pela Pastoral Operária para 

ser o tema da Missa pelos Direitos dos 
Trabalhadores, celebrada como acontece 
desde 1980, no dia 1º de maio, na Igreja 
Matriz de São Bernardo do Campo 

(Basílica Menor de Nossa Senhora da 
Boa Viagem), no Centro desta cidade.

Dom Nelson presidiu a celebração e 
recordou que “neste Dia Mundial do 
Trabalho e dos Trabalhadores, para dar 
uma dimensão cristã ao Primeiro de 
Maio, o Papa Pio XII estabeleceu a Festa 
de São José Operário, pondo diante 
dos olhos de todos os trabalhadores e 
trabalhadoras um modelo e mestre”.

O Bispo Diocesano também fez duras 
análises. Citou que “ O trabalho deve 
ser fonte de realização das aptidões 
e capacidades de cada ser humano, 
propiciando o desenvolvimento da 
sua criatividade e dando ensejo à 
participação de homens e mulheres 
na obra da criação divina. Contudo, 
o modo como o mundo do trabalho 
está organizado hoje não favorece essa 
perspectiva. Urge, portanto, a construção 
de uma nova cultura do trabalho na qual 
o trabalho seja fonte de realização da 
pessoa humana”.

Chamou a atenção da sociedade ao 
dizer que “Infelizmente há ainda um 
grande número de excluídos dos direitos 
trabalhistas, aos quais é negada a 
possibilidade de se sindicalizar, que não 

têm uma renda justa e estável. A esses 
todos quero unir a minha voz à sua e 
acompanhá-los com minha solidariedade 
na sua luta”.

Em outro ponto alertou: “Infelizmente 
ainda subsistem diversas formas de 
exploração do trabalhador/a, cujas justas 
reivindicações precisam ser ouvidas. Há 
que vencer as injustas desigualdades 
salariais e a opressão do trabalhador, 
para que o operário possa sustentar-se 
e à sua família, e ter uma vida segundo 
exige a dignidade humana”.

Dom Nelson recordou a fala de Papa 
Francisco: “Não existe pior pobreza 
material do que aquela pobreza que 
não permite ganhar o pão e priva da 

dignidade do trabalho. O desemprego 
juvenil, a informalidade e a falta de 
direitos trabalhistas não são inevitáveis, 
são o resultado de uma prévia opção 
social, de um sistema econômico que 
coloca os lucros acima do homem e da 
mulher; são efeitos de uma cultura do 
descarte  que considera o ser humano em 
si mesmo como um bem de consumo,  
que pode ser usado e depois jogado fora... 
Hoje, ao fenômeno da exploração e da 
opressão, soma-se uma nova dimensão: 
os que não podem ser integrados, os 
‘sobrantes’. Isso acontece quando, no 
centro de um sistema econômico, está o 
‘deus dinheiro’  e não a pessoa humana”, 
finalizou.

“O apóstolo que foi mestre em levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo”

Os muitos motivos de festa na Paróquia São Felipe Apóstolo         

O dia 3 de maio foi de festa no 
Parque das Américas, em 
Mauá. Tudo porque a Paróquia 

São Felipe Apóstolo comemorou a data 
de seu padroeiro, além de lembrar os 40 
anos de fundação da Paróquia e os 20 
anos da vinda dos padres da Congregação 
de Santa Cruz - as duas últimas datas 
serão celebradas em agosto.

As festividades iniciaram com a Santa 
Missa presidida pelo bispo da Diocese 
de Santo André, Dom Nelson Westrupp, 
scj, e co-celebrada pelo pároco local, 
Pe. Laudeni Ramos Barbosa, csc. A 
assembleia, que lotou a Igreja, contou 
com a presença do prefeito de Mauá, 
Donisete Braga. O pastor diocesano 
destacou que São Felipe foi mestre em 
levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo.

O bispo falou desta missão do apóstolo 
Felipe: “Para que nossa pastoral dê 
frutos, temos que estar unidos a Cristo. 
Ser cristão exige uma experiência vital 
com Jesus Cristo, fazer um encontro 
transformador. São Felipe aproveitou este 
encontro com Jesus. Temos que conhecer 
melhor nosso padroeiro. Quem sabe dê 
uma mão, assim como fez a Natanael ou 
aos gregos, quando Felipe apresentou 
Jesus a eles. Temos um padroeiro que leva 
as pessoas para Jesus porque ele não foi 
egoísta e queria que todos encontrassem 
Jesus”, disse Dom Nelson.

O bispo recordou que São Felipe 
queria que todos tivessem a experiência 
pessoal com Jesus, convivessem com 

Ele. “Por que conhecer melhor o Mestre? 
Para falar Dele. Fazer Jesus acontecer no 
coração de uma pessoa. Felipe é mestre 
nesta área. Você já o invocou neste 
sentido? Vamos pedir a graça ao nosso 
padroeiro de imitá-lo ao menos um 
pouco”, destacou o bispo.

Dom Nelson também agradeceu 
àapresença dos padres da Ordem da Santa 
Cruz na Diocese de Santo André. “Você 
sabe qual o carisma da congregação? 
Ele está alicerçado em quatro colunas: 
‘configuração de Jesus’; a ‘confiança 
na providência’, tendo a certeza que 
Deus cuida de nós; ‘esperança na cruz’, 
conhecendo o mistério da cruz e colhe a 

força dos homens apostólicos; e ‘espírito 
de união’, como é importante o espírito 
da união”, recordou Dom Nelson. “Onde 
existe a caridade, Deus estará presente”.

Feliz com a festa pelos paroquianos, 
Pe. Laudeni parabenizou a todos. “Quero 
agradecer a Dom Nelson por atender 
nosso convite para celebrar a Missa de 
nosso padroeiro. Significa o carinho 
que ele tem por esta paróquia. Também 
agradeço a Ir. Maurinea Santos por ser 
tão solícita na comunicação. Agradeço ao 
prefeito, que pertence a nossa paróquia, 
e agradeço a todos vocês que fizeram 
uma festa muito bonita”, disse o pároco. 
“Os leigos tiveram uma bela criatividade 

para realizar esta festa”, completou.
O dia de festejo contou com almoço 

comunitário, bingo e show de músicas. 
Antes, os paroquianos ainda realizaram 
tríduo em homenagem ao padroeiro.

 Jubileu - A comissão, que prepara a 
festa do Jubileu dos 40 aos da Paróquia, 
escolheu 15 de agosto como a data para 
celebrar as festividades. O motivo é 
porque em 15 de agosto de 1973, Pe. José 
Mahon e Monsenhor Alexandre Arminas 
celebraram a primeira missa na então 
capela São Felipe Apóstolo. Mas apenas 
em 10 de março de 1974, a capela seria 
inaugurada pelo então bispo Dom Jorge 
Marcos de Oliveira e elevada a Paróquia.

Missa celebra direitos dos trabalhadores          

“Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos”

Texto por Thiago Silva
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Ainda está viva na memória de 
todos os católicos as imagens 
da Canonização dos dois 

Papas: o polonês João Paulo II e o italiano 
João XXIII, em cerimônia celebrada pelo 
Papa Francisco na Praça de São Pedro e 
que contou também com a presença do 
Papa Emérito Bento XVI

A grande multidão rompeu em 
aplausos emocionados tão logo a 
fórmula pronunciada em latim pelo papa: 
“Declaramos e definimos como santos os 
beatos João XXIII e João Paulo II e os 
inscrevemos no Catálogo dos Santos, e 
estabelecemos que em toda a Igreja sejam 
devotamente honrados entre os Santos”.

Papa Francisco disse na ocasião: “Estes 
foram dois homens de coragem ... e deram 
testemunho diante da Igreja e do mundo da 
bondade e misericórdia de Deus... “Eles 
viveram os trágicos acontecimentos do 
século XX, mas não foram oprimidos por 

eles. Para eles, Deus era mais poderoso, a 
fé era mais poderosa.”

A cerimônia contou com a presença 
de 140 cardeais, mais de 1000 bispos, 
6000 padres, e centenas de diáconos. 
Papa Francisco abriu a procissão formada 
pelos cardeais, bispos e patriarcas do 
Oriente, que cantavam a Ladainha de 
Todos os Santos. Depois de Francisco 
fazer as honras a seu antecessor, Bento 
XVI, o cardeal Angelo Amato, prefeito da 
Congregação para as Causas dos Santos, 
acompanhado por dois postuladores, 
deu início ao ritual de canonização, 
para que o Papa pudesse pronunciar a 
fórmula consagrada em latim, “louvando 
a Santíssima Trindade, exaltando a fé 
católica no desenvolvimento da vida 
cristã, através da autoridade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos 
Pedro e Paulo, e nossa”.

A fórmula foi recebida com euforia pela 

João Paulo II e João XXIII se tornaram santos há um ano

Na grande solenidade de 
Pentecostes, celebramos a 
vinda do Espírito Santo.  É 

uma festa ligada ao mistério pascal 
e acentua a universalidade da Igreja,  
nos diz o prefácio do missal: “Para 
levar à plenitude os mistérios pascais, 
derramastes, hoje, o Espírito Santo 
prometido, em favor de vossos filhos 
e filhas. Desde o nascimento da Igreja, 
é ele quem dá a todos os povos o 
conhecimento do verdadeiro Deus, e 
une, numa só fé, a diversidade das raças 
e línguas...”.

Pentecostes talvez seja uma festa que 
ainda precisa ser descoberta. Para o 
povo simples, o cume do ano litúrgico 
é a Sexta-feira Santa: aí termina tudo. 
É verdade que isso está mudando: 
nos tempos atuais, vai-se descobrindo 
a Vigília Pascal, porém ainda falta 
descobrir a grandiosidade da festa do 
cumprimento do acontecimento da 
Páscoa, da morte e ressurreição do 
Senhor Jesus, através da dádiva do 
Espírito do Ressuscitado. De nada nos 
teria servido o sacrifício de Cristo, se 
não tivesse chegado até nós o seu fruto, 
o Espírito Santo, do qual depende toda 
a Igreja e a Salvação.

A terceira pessoa da Santíssima 
Trindade foi uma descoberta que o povo 

do Antigo Testamento fez de maneira 
fragmentada, uma vez que antes de 
Cristo sua presença foi limitada. O 
Espírito Santo é percebido na atuação 
especialmente dos profetas em passagens 
isoladas. Os padres da Igreja diziam 
que neste período o Espírito Santo se 
exercitava em conviver com os homens.  
Esperava-se, como profecia, que Ele um 
dia se derramaria sobre todo o povo, 
fazendo desse um Povo de Profetas (cf. 
Ez 36,26 e 37, 5 e  Jl 3, 1-2).

Depois de muitos séculos de 
“ausência” no Antigo Testamento, 
encontramos o Espírito Santo descendo 
sobre Jesus no dia de seu batismo (Mt 
3,16), não para lhe encomendar uma 
missão concreta como acontecia com os 
antigos profetas, mas para permanecer 
sobre Ele. Conforme um teólogo antigo 
dizia, Cristo não foi mais um profeta 
possuído pelo Espírito, mas o “Senhor 
do Espírito” (E. Schweizer). 

De fato, segundo São Lucas, foi no 
dia de Pentecostes que o Espírito Santo 
pousou “sobre cada um” dos apóstolos 
(At 2,1-4). Para João, no entanto, o fato 
ocorre no próprio dia da Páscoa (Jo 
20,22), e no mesmo instante da morte: 
“Quando Jesus tomou o vinagre, disse: 
‘Está consumado!’ E, inclinando a 
cabeça, entregou o espírito” (Jo 19,30). 

Não há nenhuma contradição nesses 
dados, uma vez que sabemos, hoje, que 
a Ressurreição, Ascensão e Pentecostes 
são desdobramentos pedagógicos de 
um único fato que teve lugar no instante 
da morte. Com essa convicção, a Igreja 
pede que se viva o tempo pascal: “Os 
cinquenta dias que ocorrem a partir 
do Domingo da Ressurreição até o 
domingo de Pentecostes devem ser 
celebrados com alegria e júbilo, como 
se tratasse de um só e único dia festivo, 
como um grande domingo” (Normas 
Universais do Ano Litúrgico, n 22).

Hipólito de Roma, importante teólogo 
do século III, falava de Pentecostes com 
uma bela imagem ilustrativa: da mesma 
forma que, quando se quebra um vaso 
de perfume, seu aroma se difunde por 
todas as partes, ao “romper-se” o Corpo 
de Cristo na cruz, o seu Espírito, que 
enquanto estava vivo possuía em caráter 
exclusivo, derramou-se pelos corações 
de todos.

Como dizia um professor de Teologia 
no meu tempo de estudo, Pentecostes 
poderia ser entendido, em sentido 
figurado, como a “democratização 
da Encarnação”: pela participação do 
Espírito Santo todos nos religamos na 
Divindade.

É lógico que essa experiência é 

O ESPÍRITO SANTO PROMETIDO
Somos convidados a refletir e a aceitar a conversão

multidão (cerca de 800.000 fiéis), que 
emanou gritos e foram soados os sinos, 
cantando o Veni Creator Spiritus. No 
final do rito, foram apresentadas relíquias 

dos dois santos, decoradas com ramos de 
oliveira de prata: um pedaço de pele de 
João XXIII e um pequeno frasco com o 
sangue de João Paulo II.

fascinante. Quando começamos a 
meditar sobre a ação do Espírito 
Santo em nossa vida diária, ficamos 
assombrados. Porém, Pentecostes 
nos deu apenas as “primícias” do 
Espírito. A plenitude ainda está por vir 
(cf. Rm8,23; 2Cor1,22). Dizia Santo 
Irineu de Lião, “agora recebemos uma 
parte do espírito para nos habituar 
pouco a pouco a tomar Deus e a levá-
lo conosco”.

Com a efusão do Espírito Santo, 
realizou-se a palavra de Jesus, que 
prometera enviar um Consolador. 
Derramou-se sobre os apóstolos, em 
línguas de fogo, a força de Deus. 
Inaugurou-se o tempo da Igreja. 
Agora a comunidade, que é o corpo 
místico de Jesus, ingressa no seu 
mistério e assume uma vida de 
unidade na adversidade, experimenta 
um entendimento novo que supera 
todas as barreiras e assume de maneira 
vigorosa a missão de evangelizar. É 
Jesus que se faz presente na Igreja. A 
história da salvação segue adiante.

Pe  P. Afonso da Silva

Bibliografia de consulta: GONZÁLES-
CARVAJAL, Luis.Nossa Fé. São Paulo: 
Ed. Loyola, 1984.
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Há duas décadas, a Milícia da 
Imaculada dava um audacioso 
passo para a Igreja Católica: 

a aquisição da antiga Rádio Mauá, para 
iniciar uma emissora totalmente voltada 
à evangelização. Com a ajuda generosa 
de colaboradores, padres e bispos que 
passaram pela Diocese de Santo André, 
a emissora conseguiu se estabelecer e 
expandir sua atuação por meio da Rede 
Milícia Sat. 

A Missa, o Rosário e outros momentos 
de oração marcam a programação 
essencialmente católica. Destacam-
se também os programas que trazem 
especialistas de saúde, aposentadoria 
e outras áreas para orientação dos 
ouvintes. 

No ar 24 horas, pode ser sintonizada 
em 1490 AM na Grande São Paulo e 
litoral. Também está disponível para 
o Brasil e o mundo através do site 

www.miliciadaimaculada.org.br e pelo 
aplicativo Milícia da Imaculada para 
celulares e tablets. 

Para celebrar mais um aniversário, 
haverá uma programação especial 
no dia 11 de maio, com diversos 
convidados e a celebração da Missa às 
8h no Santuário, na sede da emissora, 
na Estrada do Morro Grande, 870, 
Bairro dos Finco, Riacho Grande, em 
São Bernardo do Campo. Informações 
pelo telefone (11) 4397-6500.  

Rezar com Maria

O livro Maria - A estrela da 
evangelização,  de 144 páginas, 
traz de forma simples a análise 

de Padre Júlio Caprani, Missionário 
da Imaculada-Padre Kolbe, sobre a 
caminhada da Igreja no continente e sua 
ligação com Nossa Senhora. 

“A América Latina já desde o início 
de sua evangelização reserva um lugar, 
um espaço muito original e autônomo à 
devoção mariana. É difícil dizer que os 
povos que habitavam o nosso continente 
sabiam quem era Maria. Porém, com 
certeza, as populações ameríndias 
entraram em contato com Ela desde a 
chegada dos colonizadores portugueses 
e espanhóis”, destaca o autor. 

A abordagem partiu dos documentos do 
Conselho Episcopal Latino-americano 
(CELAM) realizados entre 1955 e 2007 
que destacaram a figura de Maria para 
a espiritualidade e a ação pastoral dos 
cristãos hoje.

 O autor nasceu na Argentina, veio para 
o Brasil para se preparar à missão e, em 
2009, foi ordenado sacerdote por Dom 
Nelson. Sempre cooperou nos meios de 
comunicação da Milícia da Imaculada 
e colaborou em pastorais paroquiais. 
Aprofundou seus estudos teológicos se 
especializando em mariologia, a área 
da teologia que estuda sobre a Virgem 

Maria com bases na Bíblia, na doutrina 
da Igreja e nos relatos históricos dos 
cristãos. Atualmente é assessor diocesano 
das missões e pároco da Paróquia São 
Pedro e São Paulo em São Bernardo do 
Campo - SP.

Além de estar disponível nas 
livrarias, o livro Maria – A estrela da 
evangelização, pode ser adquirido pelo 
telefone (11) 4345-5743. 

Frei Diogo Luís Fuitem, da 
Ordem dos Frades Menores 
Conventuais, lançou o livro 

Orações Marianas para que os devotos 
possam rezar a Nossa Senhora nas 
principais celebrações do ano.

Além das orações tradicionais como 
Ave-Maria e Salve Rainha, a obra traz o 
Ofício da Imaculada Conceição, a coroa 
das dores e das alegrias de Maria e ainda 
os mistérios do Rosário.

Frei Diogo também reuniu 20 
invocações a Nossa Senhora relacionadas 
às aparições e às festas litúrgicas. E 
como forma de homenagem à Milícia 
da Imaculada e a seu fundador, São 
Maximiliano Kolbe, o livro apresenta 
dois hinos dedicados a eles.

No formato de bolso e com 72 páginas, 
o lançamento é uma boa dica de presente. 
Na capa do livro está a imagem de Nossa 
Senhora abençoada por São Padre Pio de 
Pietrelcina, trazida ao Brasil pelo Frei 
Sebastião Benito Quaglio. 

Peça já seu livro Orações Marianas 

e ofereça de presente aos seus amigos 
e familiares. Adquira também para 
seu Grupo de Oração para que possa 
caminhar e rezar com Maria ao longo 
deste mês mariano. Mais informações 
pelo telefone (11) 4367-6500.

Obra reúne o pensamento da Igreja latino-americana sobre Nossa Senhora
Para conhecer e amar mais

A Rádio Imaculada Conceição 1490 AM completa 20 anos de evangelização
20 anos, sempre com você!

O Rosário, as alegrias e as dores de Maria em um único livro
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