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Saiba mais na página 3

3o Festival Vocacional
reúne 2 mil pessoas

Realizado em Ribeirão Pires, evento 
contou com Feira Vocacional e Pastoral, 
Gincana Vocacional, shows musicais, 
momentos de espiritualidade e Santa Missa 
presidida por Dom Pedro. Data da edição 
2020 será anunciada em breve. Página 4.

Fiéis celebram 80 anos de
Dom Nelson Westrupp

Missa na Catedral do Carmo e lançamento 
da biografia fizeram parte da programação de 
aniversário do bispo emérito da Diocese de 
Santo André, que expressou gratidão pelas oito 
décadas de vida e a vocação a serviço do povo 
de Deus. Página 5.
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A voz do Pastor

A Assembleia do Sínodo dos 
Bispos para a Amazônia 
será realizada entre os dias 

6 e 27 de outubro, com o tema “Novos 
caminhos para a Igreja e para uma 
ecologia integral” e examinará questões 
importantes para “cada pessoa que 
habita neste planeta”, como escreveu o 
Papa Francisco na introdução à sua Carta 
Encíclica Laudato si’.

O Brasil tem a maior delegação para 
os encontros que terão duração de quase 
um mês. A previsão é de mais de 250 
participantes. Segundo bispo da Diocese 
de Santo André, entre os anos de 1975 e 
1996, o arcebispo emérito de São Paulo 
e presidente da Comissão Episcopal 
para Amazônia da CNBB, Cardeal Dom 
Cláudio Hummes, é o relator-geral do 
sínodo. O brasileiro Dom João Braz 
de Aviz, atual prefeito da Congregação 
para os Institutos de Vida Consagrada 
e as Sociedades de Vida Apostólica 
no Vaticano, foi nomeado presidente 
delegado. 

Ao todo, participam pelo Brasil 
56 bispos das dioceses e prelazias da 
Amazônia e 2 padres administradores das 
Igrejas particulares que estão sem bispos 
nomeados, de um total de 118 brasileiros 
convocados pelo Papa Francisco para 
vários serviços. Ao todo, são 185 "padres 
sinodais", clérigos com direito a voto nos 
temas a serem debatidos na assembleia, 
que reunirá nove países que compõem 
a região Pan-Amazônica (Brasil, Peru, 
Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela, 
Suriname, Guiana e Guiana Francesa).

Brasil é 
protagonista
no Sínodo da 

Amazônia
País tem a maior delegação e Cardeal 

Dom Cláudio Hummes como relator geral

Papa Francisco celebra canonização
de Irmã Dulce no dia 13 de outubro

Santo Padre autorizou decreto em reconhecimento ao segundo 
milagre atribuído à religiosa brasileira se tornar santa

Outubro traz no nome 
“oitavo” pois era o oitavo 
mês do calendário do 

império romano antigo, cujo ano 
começava no mês de março. Para nós 
outubro é um mês muito querido, não 
só por estarmos na primavera, mas 
pelas datas que sinaliza. Iniciamos 
comemorando santos como Santa 
Terezinha do Menino Jesus, São 
Francisco de Assis e Nossa Senhora 
do Rosário.

Neste mês (de 06 a 27 de outubro) se 
dará em Roma o Sínodo da Amazônia, 
convocado pelo Papa Francisco para 
sentir e conhecer melhor a realidade 
da Igreja que ali está. E  também, 
para projetar à luz do Espírito Santo, 
o futuro da ação evangelizadora 
naquela região. Lembro-me da fala do 
Papa Francisco aos bispos brasileiros 
durante a Jornada da Juventude, no 
Rio de Janeiro, quando nos desafiou 
a olhar com mais atenção para a 
Amazônia. Que a Igreja do Brasil 
possa estar atenta a este apelo do 
Santo Padre.

Neste sentido, a missão se torna 
cada dia mais importante, pois outubro 
é para nós não somente o mês do 
Rosário, mas o “Mês Missionário”. A 
Palavra de Deus nos assegura que a 
missão evangelizadora é obra de Deus, 

em qualquer forma de evangelização, 
o primado é de Deus, e Jesus é o 
primeiro e maior evangelizador. Deus 
e seu poder está acima de tudo, por 
isso não podemos desanimar, diante de 
tarefa tão exigente, mas devemos sim, 
ler os sinais dos tempos para discernir 
o que Ele nos pede e como devemos 
evangelizar na realidade de hoje.

Na Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, o papa Francisco nos 
propõe quatro pistas ou pilares para a 
missão evangelizadora: a) abandonar o 
cômodo critério pastoral que diz: “fez-
se sempre assim”, b) Ouvir a todos, 
c) Sair de si ao encontro do outro e d) 
Concentrar o anúncio no essencial (cf. 
EG 33,35 e 179).

Nossa Diocese fez uma opção 
missionária no seu Sínodo Diocesano. 
De fato, nossas prioridades pastorais 
são em resumo: Acolhida e Missão. 
Não nos esqueçamos que a opção 
missionária é uma opção pelos 
pobres, que nos convida a ir a lugares 
pobres da presença de Deus, eles nos 
evangelizam.

O “Mês Missionário Extraordinário” 
convocado pelo Papa este ano, 
nos convoca para a missão. Ele foi 
programado com muito carinho nas dez 
Regiões Pastorais de nossa Diocese. 
Vamos vivenciar este acontecimento, 

como momento de graça e benção 
de Deus. Que seja um momento de 
levar avante a revolução da ternura, a 
qual “traz o selo de Cristo encarnado, 
crucificado e ressuscitado”(EG 95). 

Deus abençoe a todos!

Convocados para a Missão
"A Palavra de Deus nos assegura que a missão evangelizadora é obra de Deus, em qualquer forma de evangelização"

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Irmã Dulce será proclamada santa 
pela Igreja Católica, no dia 13 de 
outubro de 2019, em cerimônia 

presidida pelo Papa Francisco, no 
Vaticano, às 10h (horário local). No 
dia 14 de outubro, também em Roma, 
haverá a primeira missa em honra da 
santa. A freira se tornará a primeira 
santa de nosso tempo nascida no Brasil 
e sua canonização será a terceira mais 
rápida da história (27 anos após seu 
falecimento), atrás apenas de Papa João 
Paulo II (9 anos após sua morte) e de 
Madre Teresa de Calcutá (19 anos após 
o falecimento da religiosa). 

Oficialmente, ela passará a ser 
chamada de Santa Dulce dos Pobres 
e terá como data litúrgica o dia 13 de 

agosto. O grande e último passo dado 
para a canonização foi realizado em 
13 de maio deste ano, quando Papa 
Francisco recebeu em audiência, o 
prefeito da Congregação das Causas 
dos Santos, cardeal Angelo Becciu, na 
qual autorizou o Dicastério vaticano a 
promulgar o Decreto relacionado:

"Ao milagre, atribuído à intercessão 
da Beata Dulce Lopes Pontes (nome 
de batismo: Maria Rita Lopes de 
Sousa Brito), conhecida como Irmã 
Dulce – “O Anjo bom da Bahia”, 
recordada por suas obras de 
caridade e de assistência aos 
pobres e necessitados. Religiosa 
da Congregação das Irmãs 
Missionárias da Imaculada 

Conceição da Mãe de Deus, a Beata 
Irmã Dulce nasceu em Salvador em 
26 de maio de 1914 e ali 
faleceu em 22 de maio 
de 1992. Irmã Dulce 
foi beatificada em 
22 de maio de 2011 
e com este decreto 
será proclamada 
Santa".
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No mês de outubro, a pedido 
do Papa Francisco, a 
Igreja Católica no mundo 

inteiro celebra o Mês Missionário 
Extraordinário. Nossa Diocese acolheu 
este pedido e assumiu a missão!

“A Igreja de Deus é universal – nenhum 
povo lhe é estranho.” Esta afirmação, da 
carta Maximum Illud escrita pelo Papa 
Bento XV em 1919, serviu de impulso 
para a ação missionária de toda Igreja 
no início do século XX. Agora, cem 
anos depois destas palavras proféticas, 
o Papa Francisco se dirige à Igreja do 
mundo inteiro para lembrar da urgência 
do mandato do próprio Jesus Cristo: 
“Ide pelo mundo inteiro, proclamai o 
Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15).

Refletindo sobre a carta de Bento 
XV, Papa Francisco explica que seu 
predecessor, naquele momento que 
apenas terminará a Primeira Guerra 
Mundial, sentiu a necessidade de 
“requalificar evangelicamente a missão 
purificando-a de qualquer incrustação 
colonial e preservando-a daquelas 
ambições nacionalistas e expansionistas 
que causaram tantos revés”. 

Hoje, mais uma vez, nos convida a 
requalificar a nossa presença missionária 
no mundo a partir de Jesus Cristo, o 
missionário do Pai, que confiou à sua Igreja 
a continuidade de sua própria missão. 
Por este motivo, convocou pela primeira 
vez um Mês Missionário Extraordinário 
(MME) para toda a Igreja, para “despertar 
em medida maior a consciência da missio 
ad gentes e retomar com novo impulso a 
transformação missionária da vida e da 
pastoral”.

Para cumprir seu objetivo, o MME 
propõe ações em diversas dimensões, 
desde a oração, à realização de Visitas 
Missionárias e o gesto concreto de 
solidariedade com as igrejas mais pobres. 
Nossa Diocese de Santo André assumiu 
esta missão com alegria e entusiasmo em 
todas as regiões pastorais. As principais 
atividades serão:

1/10 – Missa de abertura do Mês 
Missionário Extraordinário em todas as 
paróquias da Diocese, na qual se celebrou 
a memória de Santa Terezinha do Menino 
Jesus, uma das padroeiras das missões. 
Neste dia também, a Diocese enviou 
uma delegação para nos representar 
na celebração de abertura nacional na 
Basílica de Nossa Senhora de Aparecida.

19/10 – Visitas Missionárias nas dez 
Regiões Pastorais – cada região pastoral 
se concentrará em uma paróquia para 
um mutirão de visitas missionárias, 
contando também com a presença dos 
jovens (Setor Juventude) e em algumas 
regiões, da IAM (Infância e Adolescência 
Missionária). As paróquias que irão 
sediar as missões são:

  Diadema - Paróquia Nossa Senhora 
das Graças

  Mauá - Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes

  Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra - Paróquia São Judas Tadeu

  Santo André Centro - Santa Luzia 
e São Carlos Borromeu

  Santo André Leste - Paróquia São 
Geraldo Magella

  Santo André Utinga - Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima

  São Bernardo Anchieta - Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida (Bairro Alves 
Dias)

  São Bernardo Rudge Ramos - 
Paróquia São Pedro Apóstolo

  São Bernardo Centro - Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima

  São Caetano - Paróquia São Caetano

19/10 – Vigília Missionária em todas 
as paróquias da Diocese, rezando de 
maneira especial pelas missões e pelos 
missionários do mundo inteiro.

20/10 – Coleta Nacional da 
Campanha Missionária será realizada 
em todas as paróquias, com o objetivo 
de ajudar as Igrejas pelo mundo inteiro 
que mais precisam. Um gesto concreto 
de solidariedade.

27/10 – Celebração do Dia Nacional 
da Juventude com a participação da IAM 
na caminhada missionária, tendo como 
tema: Batizados e Enviados, a Igreja de 
Cristo em Missão no Mundo.

Além dessas atividades, muitas 
paróquias estão marcando sua vivência 

do MME através da reza da novena 
missionária, seja em grupos nas 
casas, seja na própria comunidade ou 
paróquia. Também diversas paróquias 
realizarão visitas no próprio território, 
indo ao encontro das pessoas nas casas, 
comércios e outras realidades da região 
paroquial.

E você, qual será a sua participação 
no Mês Missionário Extraordinário? 
Procure sua paróquia ou ligue no Centro 
de Pastoral: 4469-2077 para mais 
informações.Acesse também a página do 
MME no site da Diocese 

Texto de padre Ryan Holke, assessor 
do Conselho Missionário Diocesano
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Mais de duas mil pessoas 
participaram da 3ª edição 
do Festival Vocacional da 

Diocese de Santo André ocorrido no 
domingo dia 22/09, no Complexo Ayrton 
Senna, em Ribeirão Pires. O encontro 
anual celebrou uma grande festa de união 
em Jesus Cristo, que teve a abertura com 
a missa presidida pelo bispo diocesano 
Dom Pedro Carlos Cipollini.

“Deus precisa de vocês para 
testemunhar  o amor Dele. O Reino de 
Deus está no meio de vós como uma 
semente pequena  que vai crescendo, 
torna-se árvore e dá frutos. Coragem e 
que ninguém desanime!”, conclama.

O evento contou com a Feira Vocacional 

e Pastoral, equipes que participaram da 
Gincana Vocacional, espaço de Adoração 
do Santíssimo, além de shows com a Irmã 
Ana Paula, Banda Identidade Sua, Banda 
Arroios e do DJ Alan Nunes.

Assessor do SAV (Serviço de Animação 
Vocacional) e coordenador da Pastoral 
Vocacional, Pe. Everton Gonçalves 
destacou os objetivos alcançados pela 3ª 
edição do festival. “Estamos conseguindo 
atingir essa consciência vocacional de que 
precisamos e do próprio jovem de investir 
na sua diocese”, avalia.

A próxima edição acontecerá no 
segundo semestre de 2020, em data 
que integrará a programação do Ano 
Vocacional na Diocese de Santo André.

Festival incentiva novas vocações e promove união com Cristo
Encontro anual reuniu mais de dois mil jovens e famílias com muita música, diversão e evangelização, em Ribeirão Pires

Retiro do Clero: “Somos chamados
a ser sinais de esperança”

Aproximadamente cem padres se reuniram durante quatro dias,
em encontro para renovar a missão e o discipulado

Cerca de cem padres 
participaram entre o dias 17 
e 20 de setembro, do Retiro 

Anual dos Presbíteros da Diocese de Santo 
André, realizado no Mosteiro de Itaici, em 
Indaiatuba (SP). O bispo auxiliar de Porto 
Alegre, Dom Leomar Brustolin, foi o 
pregador do encontro, que contou com a 
participação do bispo Dom Pedro.

O vigário episcopal para Pastoral, 

Pe. Joel Nery, elencou pontos dos quatro 
dias de oração e reflexão a respeito 
da missão do ministério sacerdotal, 
conduzidos por Dom Leomar, como 
o resgate da origem da vocação, 
a superação de desafios e formar 
discípulos de Jesus. “ Somos padres 
chamados a vencer nossos desafios, a 
fim de ser para os outros, a força para 
vencer os seus desafios”, reflete.

Sessão solene exalta legado dos 65 anos da Diocese
Evento ocorrido na Câmara Municipal de Santo André relembrou trajetória da Igreja Católica no Grande ABC

Uma noite de homenagens e 
reencontro com a história. 
Assim foi a sessão solene 

pelos 65 anos da Diocese de Santo 
André, realizada na terça (24/09), 
na Câmara Municipal andreense. 
Compareceram representantes de 
movimentos, pastorais, grupos, leigos 

e padres do Grande ABC. 
“Como diz o hino da cidade, 

temos em Santo André nossa livre 
terra querida. Nossa forja ardente 
de amor e trabalho. Em teu solo 
semeias a vida. E trabalhamos 
para que haja em teus lares, pão e 
agasalho. Hoje é benção do céu 

sobre nós. Nós que lutamos, aos 
que lutam por um ideal”, reflete o 
bispo, ao reforçar a parceria entre 
igreja e poderes públicos para o 
bem comum de toda a população. 
O Coral Diocesano de Santo 
André e a centenária Banda Lira se 
apresentaram neste dia memorável.

Ordenação diaconal de 
Aparecido ocorre no 

dia 12 de outubro
Celebração ocorre às 10h, na Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida, em Mauá

Aparecido Batista será ordenado 
diácono permanente no sábado 
dia 12 de outubro às 10h, na 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (R. 
Egnes Rimazza Gianone, 372 - Jardim 
Zaíra), em Mauá. A celebração será 
presidida por Dom Pedro.

O diácono se consagra à comunidade 
eclesial pelo sacramento da Ordem e 
sua vocação abrange três dimensões: 
familiar, profissional e eclesial. 
Auxilia o padre nas celebrações, 
distribui comunhão, concede a bênção 
do Santíssimo, abençoa casamentos, 
preside batizados, realiza exéquias, faz 
homilias e celebrações da Palavra.

No dia 1º de novembro, às 
19h30, seminaristas de 
Teologia receberão os 

ministérios de leitorado e acolitato, em 
missa com Dom Pedro, na Paróquia N. 

Sra. das Graças, em Santo André.
Cauê Ribeiro e Jorge Luis, ambos do 

2º ano, receberão o ministério de leitor e 
se tornarão leitores oficiais das Sagradas 
Escrituras na liturgia, recebendo assim 

a função de anunciar e ensinar as 
Escrituras, pela pregação, vida e oração. 

Já o acolitato será concedido a 
Eduardo Coelho, do 3º ano, e torna 
o ministro responsável por algumas 

funções na liturgia. Por sua vez, Douglas 
Colacio, do 1º ano, receberá Admissão às 
Ordens, onde o seminarista é oficialmente 
aceito pela Igreja como candidato para o 
ministério presbiteral. 

Seminaristas de Teologia recebem os ministérios de leitor e acólito

“Essa vocação é 
interessante. Quem 
mais motivou e 
rezou para que isso 
acontecesse foi a 
finada Tereza de Sá 
Silva”. O diácono 
permanente emérito 
Celso Francisco da 
Silva, 82 anos, um 
dos mais antigos da 
Diocese de Santo 
André, sempre 
faz questão de 
recordar o papel 
que sua esposa 

teve no seu caminho de missão e 
evangelização. Assim foi também na 
celebração do Jubileu de Esmeralda 
dos 40 anos da Ordenação Diaconal 
na segunda  dia 30/09, durante missa 
na Paróquia São Felipe Apóstolo, 
no Parque das Américas, em Mauá. 
Celso foi ordenado em 1979, por 
Dom Cláudio Hummes.

Diácono Celso Francisco 
comemora 40 anos

de ordenação
Jubileu de Esmeralda aconteceu na 

Paróquia São Felipe Apóstolo, em Mauá



Diante de aproximadamente 
650 pessoas que lotaram a 
Catedral Nossa Senhora do 

Carmo, o bispo emérito da Diocese de 
Santo André, Dom Nelson Westrupp, 
scj, comemorou 80 anos na quarta  
dia 11/09, dizendo “que seu coração 
transbordava de alegria e gratidão por 
todos e todas para celebrar a eucaristia, 
a melhor Ação de Graças que podemos 
render ao Senhor da Vida”.

À frente da Igreja Católica no Grande 
ABC durante 12 anos (2003 a 2015), 
Dom Nelson agradeceu as presenças de 
dez bispos - entre eles, o amigo desde os 
tempos de seminarista, o arcebispo de 
São Salvador (BA) e Primaz do Brasil, 
Dom Murilo Krieger; o presidente do 

Regional Sul 1 da CNBB e bispo de 
Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz 
Stringhini; e o bispo diocesano Dom 
Pedro - cerca de cem padres das dioceses 
de Santo André e São José dos Campos; 
diáconos permanentes, seminaristas, 
representantes de pastorais e movimentos 
da Igreja Católica,  religiosos e religiosas 
consagradas, leigos e leigas, além de 
familiares e amigos de Santa Catarina.

Antes da bênção final, a biografia 
de Dom Nelson “Miudezas da Vida” 
foi lançada oficialmente. De autoria de 
Maurinea Santos e publicado pela Editora 
Vozes, o livro pode ser encomendado 
pelo WhatsApp 97369-5007.
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80 anos de Dom Nelson: coração
transbordando de alegria e gratidão

Bispo emérito agradeceu a Deus pelo dom da vida e cerca
de 650 fiéis que prestigiaram seu aniversário natalício

Semana Diocesana de Liturgia - 21 a 25 de outubro

A Semana Diocesana de 
Liturgia acontece entre os 
dias 21 e 25 de outubro, 

das 19h30 às 21h30, em cinco locais 
simultaneamente: Auditório da 
Cúria Diocesana (Praça do Carmo, 
36 - Centro, Santo André), Paróquia 
Santa Maria Goretti (Avenida Nova 

Iorque, 20 - Utinga, Santo André), 
Paróquia Imaculada Conceição 
(Praça Monsenhor Alexandre V. 
Arminas, 01 - Matriz, Mauá), 
Paróquia Senhor Bom Jesus (Praça 
Bom Jesus de Piraporinha, 118 - 
Piraporinha, Diadema) e da Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem - 

Basílica Menor (Praça da Matriz, s/n. 
Centro - São Bernardo). Em cada dia, 
uma temática diferente: assembleia 
litúrgica, celebração da palavra, 
canto liturgico, ano litúrgico, liturgia 
e vida. 

Informações no site: www.diocesesa.
org.br

2º Encontro Diocesano do Terço dos Homens reúne 600 fiéis
Santa Missa, palestras, meditação do rosário e consagração a Nossa Senhora integraram a programação

O 2º Encontro Diocesano do 
Terço dos Homens reuniu 
600 pessoas no sábado 

(21/09), na Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, na Vila Curuçá, na cidade 
andreense. Após a procissão ao redor da 
igreja, representantes de 57 paróquias 
da Diocese de Santo André participaram 
da celebração presidida pelo bispo 
Dom Pedro, que exaltou o movimento 
mariano pela devoção à Mãe de Deus e 
empenho em prol da unidade da Igreja.

“Continuem rezando o terço e 
tragam mais adeptos. Que o Senhor nos 
dê o dom da fé, que age pela caridade 
e se mostra na vivência da comunidade 
entre nós”, ressalta o bispo.

Assessor do Terço dos Homens, 

Pe. Flávio José dos Santos destacou 
as práticas dos itinerários de missão, 
do sentimento de pertença e vida 
comunitária presentes no 8º Plano de 
Pastoral.

Palestras “Rito Celebrativo da 
Missa” com o diácono Celso Sais, e 
“Missão África e Maria”, apresentada 
pelo membro da coordenação nacional 
do Terço dos Homens, Renato Oliveira, 
além de testemunhos, meditação do 
terço e a consagração a Nossa Senhora 
também fizeram parte da programação.

A 3ª edição do Encontro do Terço 
dos Homens já tem data e local: será 
no dia 19 de setembro de 2020, na  
Paróquia Imaculada Conceição, em 
Diadema.

Legião de Maria realiza Encontro 
Diocesano rumo ao centenário

Legionárias do movimento mariano de paróquias do 
Grande ABC participarão de atividade com bispo Dom Pedro

A Legião de Maria promove 
no domingo dia 20 de 
outubro das 13h30 às 18h, 

o Encontro Diocesano “Unidos em 
Missão - Rumo aos 100 anos”, na 
Paróquia Santo Antônio (Largo São 
Francisco, 113 - Vila Alpina), em Santo 
André. Dom Pedro participará dos 
momentos de reflexão e celebração, 
que integram as comemorações dos 
98 anos de fundação do movimento 

mariano, na Irlanda, e dos 63 anos de 
presença na Diocese de Santo André.

Atualmente são 1,1 mil membros ativos, 
que participam das reuniões e saem às ruas 
para as missões, além 6,5 mil membros 
auxiliares que rezam para sustentar o 
trabalho ativo em nossa diocese.

Informações sobre como participar 
no telefone: 94970-5533 (coordenadora 
Maria das Dores) ou envie e-mail: 
legiaodemaria@diocesesa.org.br
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Cerca de 4 mil coroinhas e cerimoniários promovem a unidade
“Jesus Cristo não vale a pena, vale a vida”

“A alegria está no coração de quem já 
conhece a Jesus”. Com essa acolhida, cerca 
de 4 mil coroinhas e cerimoniários das 
dez regiões pastorais se confraternizaram 
no Encontro Diocesano 2019 do domingo 
(29/09), no Complexo Ayrton Senna, em 
Ribeirão Pires.

“O tesouro mais valioso da nossa 
Igreja é Jesus presente na Eucaristia. E nós 
devemos como São Tarcísio - padroeiro 
dos coroinhas - cuidar, zelar e respeitar a 
Santa Eucaristia”, ensina o bispo.

“A ideia é reunir as crianças e os 
jovens para viver essa unidade que é 
tão pedida por Jesus. ”, comenta Pe. 
Jadeilson, sobre a importância do tema 
da atividade “Jesus Cristo não vale a 
pena, vale a vida”. “Entender-se povo 
diocesano, que caminha com e como a 

Igreja é o grande sentimento de pertença 
e de missionariedade que o Encontro 
quer passar às nossas crianças e jovens”, 
complementa o coordenador Diego Dias.

O ajudante Alexandre Pereira, 27 
anos, acompanhou a filha Amanda e a 
sobrinha Ana Júlia, ambas com 7 anos 
e da Paróquia Santa Luzia, de Ribeirão 
Pires. “Emocionado. É gratificante ver 
essa união de jovens e crianças”, conta.

Da Paróquia São Judas Tadeu, em São 
Bernardo, Ana Aparecida, 13 anos, disse 
que ser coroinha foi a “melhor decisão 
de sua vida” estar mais perto de Deus.

O evento atendeu ao 8º Plano 
Diocesano de Pastoral, principalmente 
os itinerários relacionados à missão e 
discipulado para a vivência com Jesus. 

Pastoral da Criança celebra
32 anos de atuação na Diocese

Encontrão contou com a presença da coordenadora nacional, Irmã Veneranda

Comemorando 32 anos de 
atuação na Diocese de Santo 
André, a Pastoral da Criança 

realizou no domingo  dia 15/09, 
Encontrão Diocesano que reuniu 
cerca de 200 líderes, coordenadores e 
apoios para avaliação e missa realizada 
na Paróquia Santo Antônio, na Vila 
Alpina, na cidade andreense.

Hoje, a Pastoral conta com 406 
líderes e 877 voluntários – totalizando 

1.283 voluntários –, atuando em 
101 comunidades de 52 paróquias, 
acompanhando 4.674 famílias, num total 
de 4.386 crianças, de 0 a 6 anos, e média 
mensal de 288 gestantes acompanhadas.

A Diocese também sediou no dia 10 
de setembro, o Encontro Anual com os 
coordenações diocesanas e os padres 
assessores das Sub-Regiões Pastorais 
Aparecida, SP I e SP II, na Paróquia 
São Judas Tadeu, em Santo André.

Padre Tiago apresenta orientações
para criação da Pascom 

Encontro formativo atendeu ao 8º Plano de Pastoral

A Pastoral da Comunicação 
Diocesana realizou no 
sábado  dia 28/09, mais um 

Encontro Formativo com a Palestra 
“Como Iniciar uma Pascom”, no 
Auditório da Cúria.

Dividida em duas partes, a 
apresentação do assessor da Comissão 
Episcopal para a Comunicação da 
CNBB e diretor de Comunicação da 
Diocese de Santo André, Pe. Tiago Silva, 
citou os quatro passos para a criação 
da iniciativa nas paróquias do Grande 

ABC: dialogar com o pároco e formar 
uma equipe comprometida; sensibilizar 
e criar parceria com as pastorais; 
formação para o grupo; e elaborar um 
Plano Estratégico de Comunicação. 

O sacerdote ainda destacou pontos 
que norteiam o trabalho da Pastoral da 
Comunicação: Formação, Produção, 
Articulação e Espiritualidade. Diante 
disso, algumas das formas de anunciar o 
evangelho através da Pascom são pelas 
mídias sociais, Web Rádio e Web TV, site, 
informativo paroquial, entre outras ações.

Exposição simultânea sobre a Bíblia recebe 5 mil pessoas
Edição da Feira Bíblico Catequética 2019 promoveu interação, meditação e dinâmicas nas dez regiões pastorais

A Feira Bíblico Catequética 
2019 registrou no sábado  
dia 28/09 aproximadamente 

cinco mil pessoas que visitaram e 
integraram as exposições 
baseadas no estudo da 
Primeira Carta de João, 
com destaque para o 
lema “Nós amamos 
porque Deus primeiro 
nos amou” (1Jo 4,19), 
no encerramento do Mês 
da Bíblia.

Com o tema “Para 

que n’Ele nossos povos tenham vida”, os 
encontros contaram com a participação 
de catequistas de todos os setores da 
catequese, catequizandos e fiéis. 

“ C o n v e r s a r 
sobre um tema 
bíblico, preparar 
uma dinâmica, 
uma exposição a 
partir da sagrada 
escritura, faz 
toda diferença 
na vida de quem 
prepara e na 

vida de quem visita a feira”, avalia 
o coordenador-geral diocesano da 
Pastoral Catequética, Pe. Eduardo 
Calandro. 

Encontro Diocesano 
No domingo dia 29/09, o Setor 

Catequistas com Pais e Padrinhos do 
Batismo reuniu cerca de 300 pessoas 
no salão da Igreja Matriz de São 
Bernardo - Basílica Menor. Palestra 
com Dom Pedro, reflexões com Pe. 
Eduardo e dinâmicas em grupos 
nortearam a atividade anual.
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Setembro Amarelo: palestras
destacam “Prevenção ao Suicídio”

Pastorais da Sobriedade e Saúde promoveram atividades
de acordo com os itinerários de formação do 8º Plano

Pastorais mobilizaram cerca de 
mil pessoas em eventos que 
integraram a programação 

do Setembro Amarelo. Com o tema 
“Prevenção ao Suicídio”, a série de 
oito palestras promovida pela Pastoral 
da Sobriedade em várias cidades 
contou com grupo de psicólogos 
(Sileide Del Rei, Daniela Roberto, 
Daniela Dourado, Carlos Kugert e 
Jéssica Silveira), com destaque para 
400 alunos da Escola Educador Pedro 

Cia, no Parque Miami, Santo André, 
que participaram numa das atividades.

Já a Pastoral da Saúde promoveu 
mais uma Formação, na Paróquia N. 
Sra. de Fátima, na Vila Curuçá, em 
Santo André. A psicóloga Margarete 
Lino destacou pontos sobre a postura 
dos agentes pastorais na relação com as 
famílias e ações para evitar o suicídio, 
em muitos casos identificados através 
do diálogo e aproximação entre as 
pessoas.

Pastoral da Educação promove Missa
com professores e Curso para o Enem

Atividades acontecem respectivamente nos dias 13 de outubro e 2 de novembro

A Pastoral da Educação realiza duas 
grandes atividades nas próximas 
semanas. A primeira homenageará 

os profissionais da área educacional, com a 
Missa dos Professores, que acontecerá no dia 
13 de outubro, às 11h, na Catedral do Carmo, 
em celebração a ser presidida por Dom Pedro.

Já no dia 2 de novembro, das 8h às 12h, 
no auditório da Cúria, ocorrerá pelo terceiro 
ano consecutivo o curso gratuito para alunos e 
alunas que prestarão o Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) em dois domingos (3 e 10 
de novembro). Informações sobre inscrições, 
em breve no site www.diocesesa.org.br

Na avaliação do coordenador diocesano 
Renan Evangelista, as duas iniciativas 
contribuem para a valorização dos professores, 
com uma celebração em Ação de Graças, 
e para os jovens, principalmente da rede 
pública, na disponibilização de conteúdo e 
dicas para o êxito nas provas do Enem.

Comunhão e colaboração são pilares das Novas Comunidades
Congresso trouxe palestras da fundadora e cofundadora da Comunidade Oásis, de Caxias do Sul (RS), além de reflexão com Dom Pedro

Praticando os itinerários de 
acolhida, missão e formação 
do 8º Plano de Pastoral, o 10º 

Congresso das Novas Comunidades 
aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro, 
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
na Vila Curuçá, em Santo André.

Com o tema “Novas Comunidades, 
Uma Resposta Providencial para o nosso 
tempo”, o encontro reuniu 260 membros 
de 19 grupos. Dom Pedro resumiu os 
cinco critérios de atuação das novas 

comunidades, a partir da Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal Christifideles 
Laici, do Papa João Paulo II. Ao final 
de sua explanação, o bispo assinou o 
documento que reconhece o regimento 
diocesano das novas comunidades.

Durante os dois dias, a fundadora da 
Comunidade Oásis, de Caxias do Sul 
(RS), Maria Francisca, e a cofundadora 
Gislaine Benedetti, apresentaram 
palestras sobre os pontos necessários para 
uma vida comunitária e de santidade.

Grupos teatrais - A arte como meio de evangelização
Dia Nacional do Teatro foi celebrado neste 19 de setembro e a Diocese conta com agremiações que atuam ao longo do ano

Um dos mais antigos é 
o Celebra a Vitória, da 
Igreja Matriz – Paróquia 

São Sebastião (Rio Grande da Serra), 
fundado em 1996. Atua em peças 
como A Paixão de Cristo, padroeiro, 
além de espetáculos infantis. A Cia. 
Filhos de Santa Maria, da Paróquia N. 
Sra. Aparecida (Mauá), nasceu há 7 

anos na RCC, ao iniciar apresentações 
em grupos de oração e rebanhões de 
carnaval.

Entre os mais recentes está o Grupo 
de Teatro da Igreja Matriz – Paróquia São 
José (Ribeirão Pires). Fundada em 2018, 
a agremiação realiza adaptação de temas 
pesquisados. Já o CIASF da Paróquia 
Sagrada Família, em São Bernardo, 

realiza encenações desde  2012.
Em 2017, os Jovens de Fátima, da 

Paróquia N. Sra. de Fátima, na Vila 
Curuçá, em Santo André, começaram 
a realizar oficinas de artes para 
aprofundamento da fé. Por fim, o 
Grupo de Jovens Emunah, da Paróquia 
Sant’Anna, em Ribeirão Pires, também 
promove apresentações teatrais e dança.

Centro de Apoio é ação de acolhida
aos migrantes e refugiados

Casa localizada em Santo André, conta com
orientações e vários serviços gratuitos

O Dia Mundial do Migrante 
e Refugiado foi celebrado 
no dia 29 de setembro. E o 

Centro de Apoio ao Migrante é uma ação 
concreta de acolhida e missão, sendo 
testemunho da Ação Pastoral da Diocese 
de Santo André em prol dos imigrantes.

Administrada pelos missionários 
de São Carlos (Scalabrinianos), a Casa 
localizada na rua Montevidéu, 71, 

Utinga, “presta serviços como aulas de 
português e informática, renovação de 
passaporte para haitianos, redação de 
currículo, encaminhamento para empresas 
e distribuição de cesta básica toda 1ª 
segunda-feira do mês, para os imigrantes 
que não trabalham e passam dificuldades”, 
conta o assessor diocesano da Pastoral do 
Migrante, Pe. Jean Dickson. Informações 
sobre como ajudar no telefone: 4461-1227.
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AGENDA DIOCESANA

Levamos a conhecimento de todos, que Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo 
André, assinou os seguintes documentos:

 Permissão para conservar o Santíssimo Sacramento em capela particular, na Casa da 
“Fraternidade ‘O Caminho’”, enquanto ali funcionar as atividades da comunidade ou até quando não 
se ordenar o contrário. 

 Uso de Ordem na Paróquia São Pedro Apóstolo – Vila Santa Luzia (Taboão), em São Bernardo 
do Campo, ao Revmo. Sr. Diácono Vicente do Nascimento Moreira, para que possa administrar 
solenemente o Santo Batismo, assistir os Matrimônios “servatis servandis”, pregar a Palavra de Deus e 
servir a comunidade, em plena comunhão com o Pároco local.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Cristiano Marmelo Pinto, como Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
da Paz – Jardim do Estádio, em Santo André.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Clemilson Pereira Teodoro, como Pároco da Paróquia Santa Luzia – 
Bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires.

 Constituição e nomeação da Diretoria da Escola Diaconal “São Paulo Apóstolo” composta pelos seguintes 
membros (cf. Art. 4 § único): Dom Pedro Carlos Cipollini (Bispo Diocesano – Presidente); Pe. José Pedro Teixeira 
de Jesus (Presidente Diretor para formação dos candidatos ao Diaconado Permanente); Diác. Wagner Innarelli 
(Vice Diretor); Diác. Everson Neves Mendes (Diretor Espiritual); Diác. José Carlos Júnior (Secretário).

 Constituição e nomeação da Comissão Diocesana de Diáconos (CDD) composta pelos seguintes 
membros (cf. Art. 73 § 2º): Dom Pedro Carlos Cipollini (Bispo Diocesano – Presidente); Pe. Antonio Luiz 
de Araujo (Padre Assessor dos Diáconos); Pe. José Pedro Teixeira de Jesus (Diretor da Escola Diaconal); 
Diác. Celso Sais (Coordenador da Comissão Diocesana dos Diáconos); Diác. Luciano José Dias (Vice 
Coordenador); Diác. Wagner Innarelli (Secretário); Diác. Laercio Carlos de Oliveira (Tesoureiro).

 03/10 - Quinta - 16h - Missa Anual com as Mães e Madrinhas Orantes pelos Sacerdotes presidida por 
Dom Pedro – Catedral Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

 05/10 - Sábado - 14h às 17h -  Encontro dos núcleos da CRB Grande SP – Auditório da Cúria 
Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André. Programação no site: www.diocesesa.org.br 

 06/10 - Domingo - 11h - Missa do Nascituro (Defesa da Vida) celebrada por Dom Pedro – Catedral 
Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

 06/10 - Domingo - 15h - Missa Diocesana de Envio das equipes da Pastoral da Acolhida presidida por 
Dom Pedro – Paróquia Santo Antônio – Largo São Francisco, 113 – Vila Alpina – Santo André

 12/10 - Sábado - 10h - Ordenação Diaconal Permanente de Aparecido Batista – Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida – Rua Egnes Rimazza Gianone, 372 – Jardim Zaíra –  Mauá

 12/10 - Sábado - 16h - Procissão e Missa Diocesana da Pastoral da Saúde – Oratório Nossa Senhora 
Aparecida – Rua Tiradentes, 315 – Vila Dora – Santo André. 

 13/10 - Domingo - 8h às 18h - 3º Encontrão Diocesano de Formação da Renovação Carismática 
Católica  – Cenforpe – Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto – São Bernardo 

 13/10 - Domingo - 11h - Missa em Homenagem ao Dia do Professor celebrada por Dom Pedro – 
Catedral Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

 16/10 - Quarta - 19h30 -  Formação Diocesana com Dom Nelson com equipistas de Nossa Senhora 
– Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André. Informações no site: 
www.diocesesa.org.br 

 17/10 - Quinta - 19h - Missa em Ação de Graças pelos 15 anos do Terço dos Homens na Diocese de 
Santo André – presidida por Dom Nelson – Paróquia Bom Jesus de Piraporinha – Praça Bom Jesus de 
Piraporinha, 118 – Piraporinha – Diadema

 19/10 - Sábado - Visitas e Vigília do Mês Missionário Extraordinário. Consulte o horário nas 
paróquias, regiões pastorais e participe! Mais informações no site: www.diocesesa.org.br 

 19/10 - Sábado - 8h às 11h30 -  VII Encontro para Família – Auditório da Cúria Diocesana – Praça 
do Carmo, 36 – Centro – Santo André. Informações no site: www.diocesesa.org.br 

 20/10 - Domingo - 13h30 às 18h - Encontro Diocesano Legião de Maria Unidos em Missão - Rumo 
aos 100 anos com presença de Dom Pedro – Paróquia Santo Antônio – Largo São Francisco, 113 – Vila 
Alpina – Santo André

 21/10 a 25/10 - Segunda a sexta - 19h30 às 21h30 -  Semana Diocesana de Liturgia – Vários locais. 
Programação e informações no site: www.diocesesa.org.br 

 26/10 - Sábado - 14h -  Formação do MEJ Movimento Eucarístico Jovem – Auditório da Cúria 
Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André. Informações no site: www.diocesesa.org.br 

 27/10 - Domingo - 8h às 16h -  Encontro Diocesano das CEBs Comunidades Eclesiais de Base – 
Capela Santo Afonso Maria de Ligório –  Paróquia São Geraldo Magella – Rua Giacinto Tognato, 2440 
– Baeta Neves – São Bernardo. Programação no site: www.diocesesa.org.br 

 27/10 - Domingo - 14h às 18h -  Encontro Diocesano pelo Dia Nacional da Juventude – Igreja Matriz 
Paróquia Imaculada Conceição – Praça Pe. Agostinho Bertoli, S/Nº – Centro – Diadema. Informações 
no site: www.diocesesa.org.br 

 29/10 - Terça - 20h -  Encontro Diocesano Formativo da Pastoral Familiar - Tema: Equilíbrio 
Emocional e Estrutura Familiar – Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo 
André. Informações no site: www.diocesesa.org.br

 02/11 - Sábado - 8h às 12h -  Curso Preparatório do Enem promovido pela Pastoral da Educação – 
Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André. Informações no site: www.
diocesesa.org.br

 09/11 - Sábado - 16h -  Missa em Ação de Graças pelos 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa  – Paróquia 
São Judas Tadeu – Rua Vitória Régia, 933 – Bairro Campestre – Santo André. 

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

VOCÊ SABIA? 
Celebrada no dia 12 de outubro, a Padroeira do Brasil conta com

5 paróquias, 1 santuário, 1 quase-paróquia e 29 comunidades 
dedicadas a Nossa Senhora Aparecida em nossa diocese

A mais antiga foi 
criada em 25 de 
março de 1955, 

em São Caetano (Rua Flórida, 
975 – Barcelona). Já a mais 
recente, a Imaculada Conceição 
Aparecida (Rua Primo Bechelli, 
310 – Parque Selecta, SBC),  
erigida no dia 5 de outubro de 
2019, com a presença do bispo 
Dom Pedro.

Por sua vez, a paróquia do Bairro Paulicéia, em SBC, foi elevada a Santuário 
em 2011, durante o episcopado de Dom Nelson. As demais estão localizadas em 
Santo André, no Pq. Novo Oratório; Mauá, no Jd. Zaíra; São Bernardo, no Alves 
Dias); a quase-paróquia em Diadema, no Casa Grande.

Diácono Deomar: uma 
vida de serviço a Deus

A Diocese de Santo André comunicou com 
grande pesar o falecimento do Diácono Deomar 
Ustulin, ocorrido no dia 27/09/2019. Nascido em 

6 de agosto de 1949 e ordenado pelas mãos de nosso bispo 
emérito Dom Nelson Westrupp, scj em 14 de abril de 2005, 
Deomar atuou nas Paróquias Nossa Senhora de Guadalupe, 
onde ficou por dez anos, Paróquia São Luiz Gonzaga, em 
Mauá, e recentemente havia sido enviado à Paróquia Nossa 
Senhora de Guadalupe, em São Bernardo do Campo.

Durante sua trajetória diocesana, foi coordenador dos 
ministérios extraordinários por mais de 10 anos. Junto à Dom 
Nelson iniciou os encontrões dos Ministros Extraordinários 
e constituiu a Comissão dos Ministérios. Rezemos por seus 
familiares, e por todos os que conviveram com ele, entre os 
membros das paróquias e pastorais por onde passou. Que 
Deus receba Deomar no Reino dos Céus.

A relicário contendo a 
relíquia de 1º grau de um 
fragmento do osso da futura 
santa, pode ser vista na 
Paróquia Santa Luzia, que 
fica na rua Sérgio Cardoso, 
n°314 no Jardim Beatriz, em 
São Bernardo do Campo.

Você sabia que em nossa Diocese existe uma relíquia da Irmã
Dulce dos Pobres, que será canonizada no dia 13 de outubro?

EDITAL
Prot. M. N°10.95/18 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso de suas atribuições, 
convoca Glauber de Oliveira, nascido em Santo André/SP, em 16 de fevereiro de 1977, filho de João Horta 
de Oliveira e Maria Consolação de F. Oliveira, de endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos 
fornecer o endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimada. Tel (11) 4469-2077

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros - Vigário Judicial e Presidente do TED S.A


