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SENHOR DO BONFIM É O NOVO SANTUÁRIO DA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ

A Diocese de Santo André, com grande alegria, convida a todos para a cerimônia de Instalação do 
Santuário Senhor do Bonfim, que acontecerá no domingo, dia 26 de Abril de 2015, às 9h.

Local:Rua Oratório, 1.458 - Parque das Nações - Santo André. 

Ver páginas 4 e 5

JESUS 
RESSUSCITOU!

EDIÇÃO ESPECIAL - SEMANA SANTA

     Disso somos testemunhas!
Nós o vimos! ALELUIA!

Renovados pela força do amor de Cristo, encontramo-nos com Ele e tornamo-nos por sua graça e imensa misericórdia puros e dispostos como uma criança, para 
com alegria anunciar A BOA NOTÍCIA a todos os povos e nações! Acompanhe a cobertura completa da Semana Santa e um belíssimo texto sobre a ReSSuReição.



Bispo Diocesano:
Dom Nelson Westrupp, scj
Jornalista Responsável: 
Humberto Domingos Pastore - MTB: 13.382   
Conselho Editorial: 
Dom Nelsom Westrupp, scj, Pe. Tiago Silva, 
Diácono João Lázaro Silva, Humberto Pastore 
e Meggie Teixeira Corrêa

Revisão:
Taíse Palombo
Projeto Gráfico e 
Editoração Eletrônica:
Departamento de Comunicação da
Diocese de Santo André

Tiragem: 50.000 exemplares

Impressão: 
Jornal Última Hora (11) 4226-7272 
Sede: Mitra Diocesana de Santo André
Fone: 4469-2077 - Praça do Carmo, 36
Centro - Santo André - São Paulo. CEP: 09.010-020 

Email: diocesesa@gmail.com
Site: www.diocesesa.org.br

2 PALAVRA DA IGREJAAbril de 2015 - A BOA NOTÍCIA 3Abril de 2015 - A BOA NOTÍCIA

 Não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar 

Viver com espírito pascal

CNBB
Comissão  disponibiliza 
livreto para o Dia Mundial 
das Comunicações Os sacramentos são o lugar da 

intimidade e da ternura de 
Deus para os homens, são a 

forma concreta que Deus pensa para 
vir até nós, para abraçar-nos, sem ter 
vergonha de nós e dos nossos limites. 
Assim explicou o Papa no seu discurso 
aos participantes do Curso sobre o Foro 
Interno organizado pela Penitenciaria 
Apostólica. Francisco afirmou que 
entre os sacramentos, com certeza o 
da reconciliação faz palpável, com 
especial eficácia, o rosto misericordioso 
de Deus, “o materializa e o manifesta 
continuamente, sem descanso”. Da 
mesma forma, afirmou que não existe 
nenhum pecado que Deus não possa 
perdoar. “Só aquele que se distancia da 
misericórdia que não pode ser perdoado, 
como aquele que se afasta do sol não 

pode ser iluminado nem aquecido”, 
explicou.

O Santo Padre recordou que “viver o 
sacramento como meio para educar na 
misericórdia, significa ajudar os nossos 
irmãos a fazer a experiência de paz e de 
compreensão humana e cristã”. Aliás, 
garantiu que a confissão não deve ser 
uma “tortura”, mas que todos deveriam 
sair do confessionário com a felicidade 
no coração, com o rosto radiante de 
esperança, embora, às vezes, também 
banhado em lágrimas de conversão 
e da alegria derivada. Além disso, o 
Sacramento “não implica que ele se 
torne um interrogatório pesado, chato 
e invasivo”. Pelo contrário, Francisco 
disse que “deve ser um encontro 
libertador e rico de humanidade, através 
do qual se pode educar na misericórdia, 

que não exclui, mas que compreende 
também o justo compromisso de 
reparar, na medida do possível, o mal 
cometido”.

O confessor misericordioso “te 
escuta, te perdoa, mas te sustenta e 
te acompanha, como 
Bom Pastor que vai 
em busca da ovelha 
perdida e a carrega”.

Cristo anunciou, diversas 
vezes e de modos distintos, 
que  ressuscitaria (cf. Mc 

8, 31; 9,31;10, 33-34). Teve também 
a delicadeza de preparar a Sua 
ressurreição, ressuscitando pessoas, 
afirmando: “Eu sou a ressurreição e 
a vida. Quem crê em mim, ainda que 
tenha morrido, viverá” (Jo 11, 25). 
Aliás, muitas vezes Jesus exprimiu, por 
gestos e palavras, a grande esperança 
da vida que viera oferecer a cada um de 
nós que cremos: “Todo aquele que vive 
e crê em mim, não morrerá jamais” (Jo 
11, 26).

Com sua ressurreição Cristo abriu 
definitivamente o caminho da vida. Ele, 
Vida que não morre, reabriu à esperança 
toda a existência humana. Quem 
acredita na força de Cristo ressuscitado, 
torna-se instaurador e promotor da 

“nova cultura da vida”; 
assume a vida cristã 

como duelo radical  
entre a morte  e a 
vida, seguro de que 
não foi criado para 
morrer, mas para 

viver eternamente, 
uma vez que, como 
ensina Santo Irineu: 

“a glória de Deus 
é que o ser 

h u m a n o 
viva”.

 

Crer que Jesus foi morto, até mesmo 
pagãos acreditam. Mas que Ele tenha 
ressuscitado, será que todos acreditam? 
Só podemos ser cristãos, se crermos 
na ressurreição de Cristo. A Sua 
ressurreição é também o testemunho 
mais consistente da Sua verdade, da 
autenticidade da Sua pessoa e da Sua 
missão. Segundo São Paulo, esta é a 
prova mais irrefutável de nossa fé, pois, 
“se Cristo não ressuscitou, a vossa fé 
não tem nenhum valor” (1 Cor 15, 17). 
Seríamos, dentre os seres humanos, os 
mais dignos de compaixão (cf. ibid. 
v. 19), ou seja, depois desta vida não 
haveria mais nada a esperar! Graças 
ao dom da fé e vivendo conforme o 
Evangelho, podemos mostrar com 
a nossa vida que acreditamos na 
ressurreição do Senhor Jesus.

Por conseguinte, Jesus de Nazaré, 
que “andou fazendo o bem e curando a 
todos” (At 10, 38), é o mesmo que “vós 
matastes”, mas que Deus o ressuscitou” 
(cf. ibid. 2, 23-24) e está sentado à 
direita do Pai. Por isso, temos a certeza 
da Sua presença no mundo, caminhando 
conosco (cf. Lc 24, 15), todos os dias, 
até o fim dos tempos (cf. Mt 28, 20).

A exemplo dos primeiros discípulos 
e discípulas que “viram e creram” 
em Jesus ressuscitado, queremos “ir 
apressadamente” ao encontro daqueles 
e daquelas que ainda não fizeram a 
experiência de Cristo ressuscitado para 
colocá-los a par de que “Ele não está 

aqui! Ressuscitou como havia dito” (Mt 
28, 6).

Acolhamos o convite do próprio 
Ressuscitado: “Vai a meus irmãos” 
(Jo 20, 17). Muitos resistem ao envio 
do Mestre, porque não querem sair do 
próprio túmulo para uma Vida nova; 
não estão dispostos a ressuscitar e a sair 
daquelas situações que os impedem de 
caminhar à luz da Verdade que liberta. 

Renovemos com frequência o 
encontro com o Senhor ressuscitado, 
sobretudo, na Eucaristia, e cresceremos 
na missão de testemunhar que Ele está 
no meio de nós.

Acreditar que Cristo ressuscitou 
não significa multiplicar provas para 
demonstrar que Ele está vivo, mas 
aceitar o mistério da fé. Acreditar é 
viver a nossa vida de cada dia com 
espírito pascal, testemunhando que 
Jesus caminha conosco.

Votos de feliz Páscoa a todas e a 
todos os Leitores e Leitoras de “A 
Boa Notícia”, em companhia de Cristo 
ressuscitado e de Maria, nossa Mãe, que, 
ancorada na esperança da ressurreição, 
atravessou a noite das trevas da morte 
de seu Filho e agora reina gloriosa com 
Ele no céu, aonde desejamos chegar.

Dom Nelson Westrupp, scj
Bispo Diocesano de Santo André

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

A voz do Papa

A voz do PastorO 49º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais propõe 
como tema “Comunicar a 

família: ambiente privilegiado do encontro 
na gratuidade do amor”. O evento será 
celebrado no dia 17 de maio, domingo que 
antecede Pentecostes.

A mensagem do papa Francisco para 
esta celebração está em consonância 
com a Assembleia Ordinária do Sínodo 
sobre a Família, que acontecerá em 
outubro próximo. 

“Na família, é sobretudo a capacidade 
de se abraçar, apoiar, acompanhar, 
decifrar olhares e silêncios, rir e 
chorar juntos, entre pessoas que 
não se escolheram e todavia são tão 
importantes uma para a outra… é 
sobretudo esta capacidade que nos faz 
compreender o que é verdadeiramente 
a comunicação enquanto descoberta e 
construção de proximidade”, escreveu 
o papa Francisco na mensagem.

Subsídio para vivência

Buscando auxiliar os regionais, 
dioceses e paróquias na vivência 
e celebração do Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, a Comissão 
Episcopal para a Comunicação da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) prepara, todos os 
anos, um subsídio com orientações 
e sugestões de atividades. Foram 
impressos 16 mil livretos. O material 
traz a mensagem do papa Francisco, 
reflexão sobre o tema, sugestões para 
comemorar a data e motivações da 
celebração eucarística.

ACONTECE NA DIOCESE

O mundo todo vivenciou as 
24 horas para o Senhor, 
uma iniciativa de oração 

e celebrações penitenciais propostas 
pelo Papa Francisco, como forma 
de preparação para a Páscoa, um ato 
marcante para a promoção da Nova 
Evangelização. Incentivadas pelas 
dioceses, as paróquias dos quatro cantos 
do planeta se movimentaram para viver 
este rico momento de fé. Partindo do 
Vaticano, as 24 horas para o Senhor se 
repetiram por toda a Terra.

Em sua mensagem preparada para 
a Quaresma, Papa Francisco assim 
escreveu: “Não subestimemos a força 
da oração de muitos! A iniciativa 24 
horas para o Senhor, que espero se 
celebre em toda a Igreja – mesmo a 
nível diocesano – nos dias 13 e 14 de 
março, pretende dar expressão a esta 
necessidade da oração”. E pela alegria 
com que foi compartilhada também em 
nossa Diocese, podemos afirmar que a 
iniciativa papal se revestiu de completo 
êxito em todo o mundo.

Deus rico de misericórdia

O tema que orientou a reflexão em 
2015 foi a passagem “Deus rico de 
misericórdia” (Ef 2,4). A Jornada 24 
horas para o Senhor é um convite à 
oração. A Adoração ao Santíssimo, 
confissão e penitência são as motivações 
para o evento. No Vaticano, desde o dia 
27 de janeiro, vinha sendo anunciada 
a preparação,  em auxílio para que os 
cristãos penetrassem no espírito da 
oração e da penitência,  nesta Quaresma. 
Trata-se, portanto, de uma jornada 
penitencial, na qual as igrejas que 
aderiram mantiveram as suas portas 
abertas, motivando o acesso dos fiéis 
à confissão. A iniciativa do Conselho 
Pontifício é de motivar as pessoas 
a partilhar a fé e viverem melhor os 
sacramentos, principalmente neste tempo 
penitencial, que é tão forte para a Igreja e 
seus fiéis. É “acreditar na oração”, como 
afirma o Papa Francisco.

Fala o coração

Aqui alguns depoimentos de diocesanos 
que vivenciaram as 24 horas do Senhor na 
Diocese de Santo André:

“24 horas para o Senhor foi uma 
experiência de entrega, adoração, renúncia, 
penitência e serviço. Fui completamente 
tocado e renovado pelo Senhor”. Caio 
Marcelo Leite da Cruz - Paróquia 
Santa Maria.

“O Meu coração foi despertado para a 
intercessão, a experiência de ser Igreja e 
de não ser indiferente às dores do mundo, 
me impulsionou a estar diante de Jesus 
não por mim mas pelo outro que sofre 
por não conhecer a Deus”. Mariana 
Oliveira - Missionária da Comunidade 
Católica Shalom.

“A misericórdia nos encontrando 
no Sacramento Eucarístico nos faz 
continuar firmes na fé”. Taíse Palombo 
- Paróquia Santa Maria.

As 24 horas para o Senhor se transforma na Festa do Perdão

Em nome da unidade, o bispo 
Dom Nelson Westrup, scj, se 
reuniu com os coordenadores 

das novas comunidades que estão no 
território da Diocese de Santo André. Foi 
no dia 28 (sábado), na Cúria Diocesana.  
Ainda participaram do encontro Pe. 
Vanderlei Ribeiro, assessor das novas 
comunidades, e Pe. Frei Gilson Miguel 
Nunes, OFMConv., diretor espiritual 
para vida consagrada.

Em sua explanação, Dom Nelson 
falou “Vocês poderiam se encontrar ao 
menos uma vez por ano para trocarem 
experiências. Seria muito bom para 
todos. A comunhão exige que lutemos 
juntos”, destacou o bispo, que completou 
“Para alcançar a meta é necessário ter o 
coração missionário. Se o carisma não 
levar ao anúncio do Evangelho, não 
estará participando na missão de Cristo”.

Os padres também ressaltaram a 
unidade. “Se estivermos em comunhão, 
a caminhada fica menos sofrível”, 
disse Pe. Vanderlei Ribeiro. “Estamos 
juntos na identidade, na comunhão e na 
evangelização”, completou Frei Gilson.

Os coordenadores ficaram felizes 
com o encontro com o bispo. “Para 
nós é uma alegria estarmos aqui. Esta 
reunião vai dar um impulso forte para 
as novas comunidades”, explicou Daniel 
Oliveira, coordenador do Conselho 

Bispo se encontra com coordenadores das novas comunidades

da Fraternidade de Santo André da 
Comunidade Fidelidade. “O encontro 
é bom para não cairmos na tentação 
do isolamento. Temos que viver nosso 

carisma para a paróquia, diocese, para 
a Igreja”, emendou Ricardo Alexandre, 
fundador da Chagas de Amor.

Texto por Thiago Silva

O encontro é bom para não cairmos na tentação do isolamento

Missa em memória pelos 75 anos de 
Dom Décio Pereira

15/4/2015 às 19h
Local: Catedral Diocesana Nossa Senhora do Carmo

Haverá uma exposição sobre a vida de Dom Décio Pereira

Quem experimenta a misericórdia divina, é estimulado a tornar-se artífice de misericórdia entre os homens
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Ele ressuscitou! Ide, dizei aos discípulos! (Mc 16,6-7)
Somos felizes porque o sol da esperança ilumina e garante vitória sobre a morte

A grande experiência da morte 
e ressurreição, relato que 
nos ajuda a fazer o grande 

memorial da Páscoa de Jesus, conforme a 
narrativa de Mc 16,1-7, nos inspira e nos 
envia em missão. Já não mais podemos 
ficar parados diante da morte. O sepulcro 
está vazio, os sinais da vida nova já estão 
presentes, é preciso revestir-se da força 
do ressuscitado.

Depois de vivenciarmos intensamente 
a quaresma, este tempo de deserto e 
conversão, somos lançados a produzir 
muitos frutos, com as sementes do vigor 
e da esperança. Tivemos a oportunidade 
de refazer o caminho, reconhecermos 
nossas dificuldades e nos propormos às 
mudanças. Agora é tempo de colocá-las 
na prática da vida.

Após o “caos” da morte de Jesus, as 
trevas dos projetos mortais que O levaram 
a morte, ainda continuam presentes em 
nossa sociedade. Estas trevas teimam em 
confundir as nossas mentes e corações. 
Mas em tudo somos felizes, porque o 
sol da esperança vai nos iluminando e 
garantindo a vitória da vida sobre a morte.

Cada um dos quatro evangelistas 
escolheu seus personagens para o anúncio: 
Mateus: um anjo do Senhor (28,2); 
Marcos: um jovem sentado (16,5); Lucas: 
dois homens com vestes resplandecentes 
(24,4); João: dois anjos (20,12). Todos, 
embora de formas distintas, anunciam a 
Ressurreição de Jesus. O Ressuscitado é 
o Crucificado. “Ide, dizei aos discípulos 
e a Pedro”, as mulheres são convidadas 
a anunciar aos discípulos esta importante 
notícia e também a Pedro o primaz, aquele 
a quem Jesus constituiu como o primeiro 
entre os doze. Jesus entregou para Pedro 
esta missão de conduzir a Igreja nascente 
e firmar os seus primeiros passos.

Hoje somos todos nós convidados 
a fazer esta experiência da passagem 
das trevas para a luz; da noite para 
o raiar do sol; da morte para a 
vida. Nisso vemos também a nossa 
vida pessoal (fé particular) e nosso 
compromisso comunitário (expressão 
fraternal) necessitados desta luz nova 
da ressurreição. A nós é entregue esta 
missão de construtores das comunidades 
à luz do ressuscitado, “a ressurreição é 

o anúncio central da comunidade que 
deve viver e testemunhar a mensagem 
pascal”. (Doc CNBB 100, 94)

É a comunidade nova, é a conversão 
paroquial que desejamos promover. 
Quem sabe mudar a metodologia, 
elencar novas prioridades. “O desafio da 
renovação paroquial está em estimular 
a organização das diversas pessoas e 
comunidades, para que promovam uma 
intensa vida de discípulos missionários de 
Jesus Cristo. Isso se realiza pelo vínculo e 
pela partilha da caminhada, mas também 
pelo planejamento pastoral” (Doc CNBB 
100, 240).

Devemos estar atentos e abertos porque 
os resultados não dependem somente do 
nosso trabalho e do nosso empenho, que 
na maioria das vezes é muito grande. 
É a fidelidade que brota da Palavra 
Revelada e da ação do Espírito Santo 
que vai nos orientando e guardando. “É 
preciso recuperar o primado de Deus e 
o lugar do Espírito Santo em nossa ação 
evangelizadora” (Doc CNBB 100,243)

A vida de oração, pessoal e comunitária, 
deve ser intensa. Jesus nos espera e 

nos convida para um encontro pessoal. 
Aproveitemos deste período pascal, 
acolhendo com vigor o “Espírito”, 
iluminando as sombras do nosso coração 
e nos estimulando para a missão.

É bom sempre lembrar que a base da 
comunidade está na Palavra de Deus e 
na Eucaristia. A Leitura Orante da Bíblia 
e os Círculos Bíblicos são importantes 
meios para que a Palavra determine a 
caminhada do pequenino rebanho do 
Senhor. A Eucaristia sempre é “fonte”, 
onde nos alimentamos para bem viver e 
melhor servir. (cfe. Doc CNBB 100,252).

Temos vários grupos, pastorais, 
movimentos já organizados e outros 
tantos para promover e formar. Os 
dons estão regados em cada um de nós, 
vamos colocá-los na prática e vivenciá-
los, renovando nossa comunidade e 
fortalecendo nossos vínculos fraternos.

Tempo de Páscoa, vida nova, tempo de 
alegria. 

Fraternal abraço e muitas bênçãos.

Pe. Roberto Alves Marangon
Vigário Geral

A chuva que atingiu Santo 
André, no domingo (29), 
não foi o suficiente para 

espantar os fiéis na Missa de Ramos e 
do Encontro tradicional do bispo Dom 
Nelson Westrupp, scj, com os jovens 
da Diocese de Santo André. Segundo 
dados da organização, quase 3 mil 
pessoas - a maioria do Setor Juventude 
- compareceram ao evento para receber 
chuvas de bênçãos.

Pe.    Ademir Santos de Oliveira, assessor 
do Setor Juventude não demonstrava 
preocupação: “Sinceramente, não esperava 
que a chuva fosse atrapalhar”, assegurou. 
“Estávamos confiantes na motivação dos 
padres aos seus jovens. Já se tornou um 
evento tradicional, que começou com 
o antigo assessor, Pe. Alexandre Costa. 
O próprio incentivo do bispo é muito 
grande”, justificou o sacerdote.

A Santa Missa iniciou-se no Paço 
Municipal de Santo André e depois 
continuou em procissão, sob forte chuva 
e com muita alegria, pelas ruas do Centro 
da cidade até a Praça da Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, na qual aconteceu a 

sequência da celebração presidida por 
Dom Nelson e co-celebrada pelo Pe. 
Ademir e outros sacerdotes da Diocese.

Dom Nelson também reconheceu a 
coragem dos jovens. “Estou admirado 
com o esforço de vocês, enfrentando 
esta chuva. Sintam-se vocês fixados 
por Jesus. Ele morreu por vocês. Jesus 
é nosso Rei e Seu reinado é de amor”, 
disse o bispo. “Queremos ao longo 
desta semana falar bem de Jesus, de 
quanto Ele quer nosso bem, de quanto 
Ele nos ama”, frisou Dom Nelson.

Ele ainda ressaltou para todos 
meditarem as Bem-aventuranças, no 
livro de Mateus. “Entre elas, meditar a 
passagem ‘Felizes os puros de coração 
porque verão a Deus’, que o Papa 
Francisco nos coloca para este ano. 
O que significa os puros de coração? 
Quem tem o coração transparente, 
sem falsidade, quem não deseja o mal. 
Vamos pedir ao longo deste ano esta 
bem-aventurança”, concluiu o bispo.

Pe. Ademir agradeceu mais uma vez 
ao bispo. “Somos muito gratos porque 
o senhor vem caminhando conosco, 

que promove esta cultura do encontro. 
O senhor vem nos ensinando sobre 
esta cultura”, destacou o sacerdote, que 
agradeceu a todos do Setor Juventude. 
“Neste ano tivemos o nosso coral e 

fico feliz com a disponibilidade destes 
jovens. E também fico feliz com a forma 
que os jovens se dispuseram a ajudar 
neste encontro”, finalizou.

Sem medo de chuva, jovens se encontram com o bispo
Jovens: Sintam-se vocês fixados por Jesus. Ele morreu por vocês!

CELEBRAÇÃO DA 
PAIXÃO DO SENHOR

“Pela vossa Santa Cruz, remistes o 
mundo!” A cruz é transformada 

de patíbulo em árvore da vida e trono da 
glória de Cristo.

QUINTA-FEIRA SANTA:  MISSA CRISMAL E CEIA DO SENHOR

Dom Nelson iniciando sua homilia na manhã da quinta-feira santa  – 
disse: “Outra vez estamos aqui reunidos na Casa Mãe da Diocese 

para recordar o dia, a hora de nossa ordenação. Aquele momento em 
que estivemos na Sala do Cenáculo, quando nasceu a nossa ordenação. 
Cristo que conhece nossa história pessoal e que sabe o que vai em nosso 
íntimo quer estreitar seu relacionamento com nós sacerdotes”, garantiu.  
Durante a celebração os padres fizeram a renovação das promessas 
sacerdotais e houve a bênção e consagração dos Santos Óleos.       

No período noturno Dom Nelson presidiu a missa da Ceia do Senhor e 
relembrou os últimos momentos de Jesus Cristo antes de sua crucificação. 
A cerimônia foi marcada pela lavagem de pés de doze membros da 
comunidade; um símbolo de humildade em que o mestre lava os pés de 
seus discípulos.  Ainda na mesma celebração, foram entregues os Santos 
Óleos aos casais das 99 paróquias da Diocese de Santo André.

VIGÍLIA PASCAL
“Jesus venceu toda a forma de escuridão”

A Santa Missa da Vigília Pascal, no sábado, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, foi presidida por Dom Nelson e contou 

com as presenças dos sacerdotes Pe. Vanderlei Nunes, pároco 
local, Pe. Giacomo Pellin, vigário paroquial, e o Pe. Afonso.

Dom Nelson destacou que a “Páscoa significa passagem da 
morte para a vida. Temos que voltar nosso coração a Deus. Só 
compreenderá o sentido da vigília aquele que meditar e acolher a 
Palavra de Deus e converter-se”, e continuou,“precisamos mudar 
nossos critérios e valores, e seguir os critérios de Deus. Cristo 
ressuscitou e Deus anulou a força do pecado. A escuridão dos 
dias anteriores se dissipou porque Jesus venceu toda a forma de 
escuridão”, completou o bispo.

Ao fim da Santa Missa, Dom Nelson desejou pessoalmente a 
cada um da assembleia uma “Feliz Páscoa”.

DOMINGO DE PÁSCOA
“Jesus está no meio de nós”

“Hoje é dia da vitória. Ele (Jesus) está no meio 
de nós”. Foi assim que Dom Nelson Westrupp, 

scj, iniciou a homilia na Santa Missa do Domingo de 
Páscoa, no dia 5 de abril.

O bispo frisou que os cristãos não podem deixar de falar 
sobre a boa-nova. “Nós que cremos não podemos deixar 
de anunciar ao mundo que Jesus está vivo e junto do Pai”.

Dom Nelson também pediu para que os fiéis se 
libertassem das coisas terrestres. “A morte do pecado não 
pode mais reinar sobre nós. Trabalhamos sempre com os 
pés no chão e com os olhos no céu”, destacou Dom Nelson.

Assim como na Vigília Pascal, na noite anterior, o 
bispo recebeu cada fiel para dar um abraço e desejar 
“Feliz Páscoa”.

Aproveitemos deste período pascal, 
acolhendo com vigor o “Espírito”, 

iluminando as sombras do nosso coração e 
nos estimulando para a missão.

(Pe. Roberto Alves Marangon)

Uma semana inesquecível...
           A semana do Amor!
               A vida vence a morte!
                  Em Cristo fomos salvos!

Texto por Thiago Silva
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Procissão Penitencial une oração com obra social

Cinco horas da madrugada e 
começa a chegada dos fiéis. 
Dez minutos antes tinha sido 

aberta a porta da Paróquia Maria Mãe 
dos Pobres, localizada na Rua 22 de 
Abril, 269, no Jardim Canhema, em 
Diadema. E na frente da igreja, Padre 
Júlio Neves Júnior vai acolhendo cada 
um que chega trazendo um produto 
de limpeza que será doado para a 
Comunidade São Padre Pio. É sexta-
feira, dia 27 de março. Logo começaria 
a sétima Procissão Penitencial, a última 
antes da Semana Santa. 

Esta experiência de fé, como explicou o 
sacerdote tem como objetivo “Unir nossa 
fé às nossas obras. Unir nossas orações ao 
gesto concreto de ajuda ao próximo”.

Durante as sete semanas da Quaresma, 
foi esta a feliz rotina da comunidade que 
era acolhida entre 5h e 5h30, participava 
da missa e da procissão pelas ruas do 
Jardim Canhema. Mais de seiscentos 
fiéis cantando hinos de louvor e 

participando do Terço Penitenciário 
que abrange os pecados pessoais, os 
pecados das famílias, os pecados da 
sociedade, os pecados daqueles que 
não pedem perdão e pelos falecidos que 
morreram no pecado.

Por meio do gesto concreto, cinco 
entidades da Diocese de Santo André 
receberam parte dos 2.200 quilos 
de alimentos e produtos de limpeza 
que foram recolhidos. Cada entidade 
explicava as suas necessidades. Por 
exemplo: A direção da Associação São 
Vicente de Paula se emocionou com a 
quantidade de fraldas geriátricas que 
recebeu.

E quando Padre Júlio perguntou se 
valeu a pena, recebeu em resposta 
um forte sim da assembleia. Com a 
aprovação geral, já ficou marcada mais 
duas procissões com arrecadação de 
alimentos. Uma por ocasião de Corpus 
Christi e a outra na celebração da Festa 
da Padroeira.

As entidades que foram beneficiadas 
foram: Asilo da Sociedade São Vicente 
de Paula, do Alvarenga de São Bernardo 
do Campo; Cáritas Diocesana - Casa 
Moradia Parque Miami de Santo André; 
Lar Menino Jesus, do Parque João 
Ramalho de Santo André; Obras das 

Irmãs Pias Operárias, de São Bernardo 
do Campo e Comunidade São Padre 
Pio, de São Bernardo do Campo e Asilo 
Lar Zaíra, do Instituto Pequenas Irmãs 
de Santa Teresinha do Menino Jesus, de 
Mauá.

“A gente acorda sem sono. Desde a 
quinta-feira a noite nosso coração 
já fica despertado, aguardando a 
hora de vir participar da procissão. 
Foi assim nas sete semanas”.
Maria Esmeira de Jesus

“É disto que a gente precisa. 
Um sacrifício que faz crescer. A 
gente faz por agradecimento. É 
uma alegria muito grande poder 
participar deste momento de fé. 
Todos estão sorrindo”.
Honelia Pereira Ribeiro Carlos

“Participei de todas as Procissões 
da Penitência. Faço parte do 
Terço dos Homens da Paróquia e 
todos aqui comparecem. E também 
ajudamos trazendo os alimentos 
que vão ser doados”.
João Manoel da Silva

Por meio do gesto concreto, cinco entidades da Diocese de Santo André receberam parte das duas toneladas de alimentos e produtos de limpeza que foram recolhidos.

Agenda Diocesana
12/04 - Domingo - Domingo da Divi-
na Misericórdia - Missa Solene presidi-
da por Dom Nelson Westrupp: Catedral 
Nossa Senhora do Carmo - Centro de 
Santo André.

01/05 - Sexta-Feira - 9h - Missa do Dia 
do Trabalho na Paróquia Nossa Senhora 
da Boa Viagem - Basílica Menor da Dio-
cese de Santo André: Praça da Matriz - 
Centro de São Bernardo do Campo.

02/05 - Sábado -  8h às 12h - Encontro 
em Defesa da Vida - Formação promovi-
da pela Comissão Diocesana em Defesa da 
Vida - Edifício-Sede da Mitra: Praça do 
Carmo, 36 - Certro de Santo André.

02/05 - Sábado - 10h - Festa do Padroei-
ro São Filipe Apóstolo - 40 anos da Paró-
quia e 20 anos da presença da Congrega-
ção dos Padres da Santa Cruz: Rua Brasí-
lia, 70 - Parque das Américas - Mauá.

No domingo, 08 de março de 
2015, os jovens das Paróquias 
Nossa Senhora das Graças 

(Vila Humaitá) e Nossa Senhora de 
Fátima (Bairro Santa Maria), ambas 
de Santo André, se uniram para uma 
caminhada penitencial. O objetivo 
era peregrinar de Paranapiacaba até a 
Vila de Taquarussu, pequeno vilarejo 
histórico localizado na divisa de Santo 

André com Mogi das Cruzes.
Os quase 150 participantes foram 

acompanhados pelos seminaristas Gui-
lherme Franco e Leandro Johansen e 
guiados pelo Pe. Joel Nery nas refle-
xões, orações e cantos.

O percurso não foi fácil devido às 
condições adversas: chuva, pedras e 
lama. Os jovens revezavam-se para 
carregar um grande crucifixo, mas nada 

disso desmotivou os peregrinos: “houve 
dificuldade no percurso, porém não foi 
motivo para desânimo. Havia sempre 
motivações próprias ou que os jovens 
colocavam e isso animava a prosseguir. 
Mas o melhor foi viver a experiência, 
mesmo que minúscula e incomparável 
com aquela cruz de Cristo, e isso não 
tem preço!” disse a jovem Natália 
Rodrigues, participante do grupo ‘Elos 
em Cristo’, da Paróquia Nossa Senhora 
das Graças.

Guilherme Vileni, 17 anos, também 
contou o que sentiu: “foi uma 
experiência nova que eu nunca tinha 
vivido e realmente gostei! Tivemos 
obstáculos no caminho e nem por 
isso desistimos. Houve a presença de 
Deus em cada passo”. Joel dos Santos 
Machado concordou: “No percurso, 
fui percebendo como a caminhada 
dos cristãos é difícil. O terreno da 
caminhada não foi fácil para nós, temos 
dificuldades na vida como a chuva que 
nos encharcou, mas continuamos com 
fé! Carregar a cruz durante o percurso 

me serviu como reflexão”.
O ápice da caminhada foi a Celebração 

Eucarística na Capela Santa Luzia, na 
Vila de Taquarussu, presidida por Pe. 
Joel.

Caminhada Penitencial: De Paranapiacaba a Taquarussu

Considerada um dos cartões-
postais do Baeta Neves, em São 
Bernardo do Campo, a Igreja 

São José tem sua história confundida 
com a do próprio bairro e se insere no 
processo de urbanização desse pedaço 
do ABC Paulista, próximo ao centro 
desta cidade.

Construída pelos primeiros moradores, 
no início era uma capela. Viviam-se as 
décadas de 1920-30. Em 19 de março 
de 1955, foi constituída a Paróquia São 
José do Baeta Neves, com a nomeação 
do primeiro pároco, o Cônego Lázzaro 
Equini, que logo tratou de erigir templo 
mais condizente com o crescimento 
populacional e religioso do bairro. 
Foram 25 anos de dedicação integral à 
Paróquia.

Inspirado na Basílica de São Pedro, em 
Roma, começava a surgir o projeto da 
igreja, concretizando muitas quermesses, 

festas e leilões, depois, em forma de cruz 
grega, com quatro braços iguais, com 
duas naves cada braço, mais uma cúpula.

Prevaleceu, nesses 60 anos da Paróquia, 
a sintonia entre a comunidade laica e os 
padres, apesar da breve passagem de dois 
deles: Monsenhor Luíz Carlos Ravásio 
(1980-1984) e Pe. João de Deus. 

A  igreja ganhou cada vez mais força 
com a chegada de Pe. Carlito Dall´Agnese, 

em 1985. Metade do tempo de vida da 
Paróquia transcorreu sob a batuta desse 
misto de sacerdote, compositor, cantor; 
e grande administrador. Se a Paróquia 
comemora, agora, seu Jubileu de 
Diamante, Pe. Carlito já celebrou suas 
Bodas de Ouro sacerdotais.

Hoje, com Pe. Carlito, pároco, e Pe. 
Jadeílson Silva, vigário, as perspectivas 
são de um desenvolvimento espiritual 

e pastoral ainda mais acentuado. Sinal 
disso são as pessoas que compõem as 
diversas pastorais, ao lado do Grupo de 
Jovens. Estes, nos últimos dois anos, têm 
dado novo impulso às celebrações na 
comunidade, à exemplo das encenações 
da Paixão; e marcam presença em 
eventos tanto na Diocese quanto os de 
caráter nacional e internacional, como a 
JMJ.

O dia 5 de março de 2015 ficará 
marcado para a Paróquia 
Nossa Senhora das Graças, 

Vila Humaitá, Santo André. Neste dia de 
festa, a comunidade se reuniu para render 
graças a Deus pelos sessenta anos de 
criação da paróquia e acompanhar o rito 
canônico de posse do décimo pároco: Pe. 
Felipe Cosme Damião Sobrinho.

Há 60 anos, Dom Jorge Marcos de 
Oliveira - primeiro bispo da recém-
criada Diocese de Santo André - da 
simples capela dedicada à Virgem criou 
uma nova paróquia.  Desde então, foram 
nove párocos dedicando-se na edificação 
do povo de Deus desta localidade, e 
inúmeros leigos, ajudando a formar uma 
grande comunidade de fé.

A Celebração Eucarística foi presidida 
pelo bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Nelson Westrupp, scj, e 
concelebrada por sacerdotes da região 
Leste de Santo André: Pe. Miguel Le-
marchand, Pe. José Mahon, Pe. João 
José de Sousa (Pe. Joãozinho).  Pe. 
Vanderlei Nunes, pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo, e predecessor 
de Pe. Felipe na Vila Humaitá, também 

esteve presente neste momento histórico: 
“Participei da Santa Missa do Jubileu de 
Ouro em 2005 e não queria perder este 
momento especial com a comunidade. Se 
Deus quiser também estarei no Jubileu de 
Brilhante!”, comentou Pe. Nunes.

A ‘Igreja em saída’

Em sua homilia, Dom Nelson ressaltou 
que a data jubilar é uma ocasião para 
agradecer os dons de Deus nesta 
caminhada de 60 anos: “nesta data, 
relembramos aqueles e aquelas que aqui 
plantaram a Igreja de Cristo. Fortaleceram 
a comunhão e a participação”.

Dom Nelson convidou ainda a comu-
nidade a refletir: “Por que celebrar 60 
anos de paróquia? Por quê, para quê?”. E 
o próprio bispo respondeu: “devemos ser 
um exemplo de vida cristã às gerações fu-
turas. Aqueles que virão depois, assim co-
mo nós gostaríamos de receber e acolher a 
paróquia sendo os vindouros e não os pre-
sentes. E também para tomar consciên-
cia de nossa responsabilidade de guardar 
e conservar com carinho o que nós rece-
bemos do passado e, claro, buscar um no-
vo ardor missionário, pois a igreja é uma 
realidade que não pode parar, ela é dinâ-
mica. É uma ‘Igreja em saída’, como gos-
ta de dizer papa Francisco”.

Paróquia Nossa Senhora das Graças celebra Jubileu e ganha novo Pároco

Paróquia e Comunidade: Uma só família

Sentindo a presença de Deus em cada passo

Nove párocos dedicando-se na edificação do povo de Deus

Obra foi inspirada na Basílica de São Pedro de Roma

A Pastoral da Educação Diocesana está oferecendo um curso de Extensão Universitária com o tema: 
Educação e Valores.

O objetivo do curso é colaborar com a transformação da comunidade educativa, partindo das reais necessidades da escola e 
do seu entorno, mas também à transformação eficaz do meio sempre a luz do bem comum da realidade concreta das crianças, 
jovens e adolescentes visando um maior compromisso e um assumir consciente de atitudes favoráveis ao bem comum conforme 
os princípios da fé cristã.

Público-alvo: Professores, profissionais da educação, pais, catequistas e  pesquisadores em geral.

As aulas serão ministradas no Centro de Pastoral Diocesano na Praça do Carmo nº 36 – Santo André.

Duração: 8 meses sempre com um (1) encontro mensal toda a última quinta-feira do mês.
Horário: 19h30 às 21h.
R$ 25,00 mensais.
Início: 30/04/2015 - O curso já começou, mas ainda temos vagas.

Inscrições abertas: Mandar um e-mail com os seguintes dados: nome, endereço, profissão e diploma de escolaridade.
Email: pastoral.educacaosa@gmail.com     Telefone: 98080-2231 (Prof. Renan)
Os certificados serão emitidos pela Faculdade FAINC (Faculdades Integradas Coração de Jesus) de Santo André

Pastoral da Educação
Diocese De santo anDré
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A Rádio Imaculada Conceição 
1490 AM, transmite de 
segunda-feira à sábado, ao 

meio-dia, o Terço da Misericórdia. Os 
ouvintes participam do momento de 
oração precedido pela invocação mariana 
do Angelus e pela Consagração a Nossa 
Senhora. As intenções registradas por 
telefone são apresentadas no ar e, a cada 
dezena do terço, um ouvinte participa ao 
vivo, respondendo às invocações. 

EU CONFIO EM VÓS!
Esta devoção tem suas raízes nas 

visões que a freira polonesa Faustina 
Kowalska teve em 1931, quando Jesus 
lhe pediu que fosse pintado um quadro 
com a Sua imagem acompanhada pelos 
dizeres: Jesus, eu confio em Vós. O 
conteúdo da imagem se baseia na liturgia 
do Segundo Domingo da Páscoa, que 
narra a aparição de Jesus ressuscitado no 
Cenáculo e a instituição da Confissão. 

Desde o ano 2000, o Papa João Paulo II instituiu o segundo domingo depois da Páscoa como Domingo da Misericórdia. 

Divina Misericórdia

Acompanhe ao vivo o Terço da Misericórdia pela Rádio Imaculada Conceição, de 
segunda-feira a sábado, às 12h. E também na programação noturna gerada para a 
Rede Milícia Sat, diariamente, às 23h30 e à 1h. 
Ouça na frequência 1490 AM, pelo site www.miliciadaimaculada.org.br ou pelo 
aplicativo Milícia da Imaculada para celulares e tablets. 
Os pedidos de oração podem ser feitos pelo telefone (11) 4397-6500. Para rezar 
com o locutor, ligue (11) 4354-0059. 

Missionárias Marisa Vieira e Lourdes Crespan, as primeiras 
jovens brasileiras a pertencer ao Instituto das Missionárias da 
Imaculada-Padre Kolbe

Uma nova missãoMissa no Santuário
Aos domingos, às 15h, venha participar da Missa no Santuário Imaculada Conceição e São 
Maximiliano Kolbe, na sede da Milícia da Imaculada, presidida pelo Frei Sebastião Benito Quaglio.

A Missionária Lourdes Crespan 
partiu para uma nova missão 
em Assis, na Itália.

A consagrada do Instituto das 
Missionárias da Imaculada-Padre 
Kolbe atuou em pastorais paroquiais, 
encontrou-se com diversos grupos de 
jovens em nossa diocese e colaborou 
com a Pastoral da Comunicação. 
Lourdes Crespan também é jornalista 
e Mestre em Comunicação e esteve à 
frente da revista O Mílite, da Milícia da 
Imaculada, por muito anos. 

Agora, ela assume uma nova missão: 
participar da animação da Casa de 
Oração “Eis aí a tua mãe”, que fica em 
Canoscio, perto da cidade de Assis. 
A cidade onde viveu São Francisco é 
um ponto de referência para todos que 
seguem a espiritualidade do santo. O 
centro de oração acolhe peregrinos 
de todo o mundo e membros do 
Instituto para aprofundarem as raízes 
franciscanas. A Missionária Lourdes, 

além da possibilidade de renovar-se 
espiritualmente na Casa de Oração, 
ajudará na acolhida aos grupos que visitam 
e na condução de retiros e encontros de 
espiritualidade. Além do compromisso de 
rezar pela missão da Milícia da Imaculada 
a pedido de Frei Sebastião.

O Santuário completou 9 anos 
em 25 de março e agora 
oferece um presente a todos 

os peregrinos: a Missa dominical. Ano 
passado, na mesma data, na solenidade 
da Anunciação do Senhor, o Bispo 
Diocesano Dom Nelson Westrupp 
reconheceu oficialmente o Santuário e 
estimulou a presença dos peregrinos. 
Por isso, desde o final de março deste 
ano, em todos os domingos é realizada 
a Missa animada pelo grupo de jovens 
da Milícia da Imaculada. São esperados 
para as celebrações os ouvintes da 
Rádio Imaculada Conceição 1490 AM, 
famílias, jovens, grupos paroquiais, e 
todos que desejarem se unir à celebração 
eucarística no bonito Santuário.

Diariamente, o local está aberto das 
9h às 16h. O Santuário Imaculada 
Conceição e São Maximiliano Kolbe 
localiza-se na Estrada do Morro Grande, 
870, Bairro dos Finco, distrito de Riacho 
Grande, em São Bernardo do Campo - 
SP

Acolhimento, renovação espiritual e oração

Foto: Renan Kazuo
Foto: Arquivo MIPK


