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Como bem definiu Dom Pedro, as mães 
entregam seus principais tesouros, que são 
seus filhos para serem pastores de Deus. 
Esta também é a história dos dois novos sa-
cerdotes da Diocese de Santo André, Pe. 
Jackson e Pe. Miguel que foram ordenados 
no dia 8 de agosto. Página 6

50 anos evangelizando sob
a luz de São João Batista

A Paróquia São João Batista, do Parque 
João Ramalho de Santo André, celebra 
seu Jubileu de Ouro em missa presidida 
pelo Bispo Diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini. Os cinquenta anos desta 
caminhada é contada na página cinco.

Tesouros maternos 
transformados em sacerdotes

MÊS DA BÍBLIA

Ver matéria na página 3A Bíblia é reverenciada pela Igreja, especialmente em setembro. Esta edição traz uma importante análise sobre o Livro Sagrado, em artigo produzido pelo Pa-
dre Pedrinho. Acompanhe na página três.
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  A voz do Pastor

Diálogo, comunhão e missão 
são metas que motivam as 
Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora no Brasil (DGAE) para 
o quadriênio 2015-2019. Em entrevista 
à revista Bote Fé, da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
o arcebispo de Brasília (DF) e presidente 
da instituição, dom Sergio da Rocha, 
explicou que a nova gestão da entidade 
quer trabalhar com novo ardor e 
empenho, dando atenção especial à vida 
comunitária e pastoral.

Para o presidente da Conferência, 
a Igreja quer ser casa para todos, 
comunidade que compartilha alegrias 
e esperanças, tristezas e angústias. 
“Necessitamos ser cada vez mais Igreja 
solidária e servidora, a serviço da vida, 
da justiça e da paz”. E “seja a CNBB 
sempre mais instrumento de diálogo no 
interior da Igreja e com a sociedade; de 
comunhão eclesial, em seus vários níveis; 
e de animação da missão evangelizadora”, 
pontua o presidente da CNBB.

Na entrevista, Dom Sergio disse que “as 
cinco urgências assumidas são as mesmas 
do quadriênio anterior, que podem ser 
resumidas nas seguintes palavras: missão 
permanente, iniciação cristã, animação 
bíblica, comunidade e serviço à vida. A 
opção por “atualizar”, ao invés de elaborar 
novas Diretrizes, expressa a importância 
de se continuar as principais propostas 
pastorais das Diretrizes anteriores, 
acolhidas e vividas nos últimos quatro 
anos. O que foi realizado, no quadriênio 
anterior, não esgota as cinco urgências 
ou perspectivas pastorais. Além disso, 
pela sua importância e amplitude, são 
propostas de validade permanente.

Sobre uma Igreja missionária, solidária 
e que saiba ouvir, o arcebispo respondeu 
“nas DGAE, procuramos ressaltar a 
eclesiologia presente nos documentos 
do Concílio Vaticano II, cujo Jubileu 
estamos celebrando, e o ensinamento que 
o papa Francisco tem nos transmitido por 
meio de pronunciamentos sobre a Igreja e 
de gestos pessoais de grande significado 
eclesiológico. Por isso, dentre as 
características da Igreja, são enfatizadas: 
a missão, a solidariedade, a misericórdia, 
o diálogo e a acolhida. Tais traços e 
posturas não são novos, pois sempre 
estiveram presentes no Magistério da 
Igreja, mas devem ser vividos com novo 
ardor e empenho, recebendo atenção 
especial na vida comunitária e na pastoral.

Fonte: Site CNBB

CNBB
  Para uma Igreja mais 
presente na sociedade

Ao ser entrevistado pela 
segunda vez em um programa 
da FM Nossa Senhora do 

Carmo, uma rádio comunitária que serve 
para que os missionários espalhem a 
sua mensagem evangelizadora, o Papa 
Francisco falou sobre vários temas. Aqui 
três de seus apontamentos.

Em um deles, o Papa Francisco pediu 
aos jovens que “sonhem grandes coisas”. 
O Santo Padre observou que “há jovens 
que se aposentam antes do tempo. Não 
quero jovens tristes, aposentados, quero 
que trabalhem, que trabalhem duro 
para dar felicidade a outras pessoas, 
caminhar juntos, estar juntos. Que os 
jovens se arrisquem por coisas grandes 
e terão alegria”, disse. “Não envelheçam 
prematuramente e não se aposentem 
porque senão terão uma vida muito 

triste”, insistiu o Papa. “Dói-me ver um 
jovem triste. Este jovem já está velho, 
está esperando que a vida passe, que 
escorra das suas mãos”, acrescentou.

Perguntado sobre a encíclica Laudato 
si’, Francisco afirmou que é necessário 
fazer um esforço para aprender a cuidar-
nos, se cuidamos de nós mesmos 
cuidamos da “casa comum”. Dessa 
forma, reiterou que devemos cuidar das 
crianças, dos avós, com “essa ternura 
que Jesus nos ensinou”. E reiterou que 
é preciso cuidar da casa comum, “desta 
terra que Deus nos deu”. “Sinto muito 
pelo desmatamento para plantar soja”, 
disse. “Cuidem da terra, cuidem da água, 
cuidem de tudo o que Deus nos deu”, 
enfatizou.

O Papa também falou da importância 
da convivência pacífica: “Temos de 

caminhar juntos. A amizade é sempre 
melhor do que a guerra. Há apenas uma 
maneira de ganhar uma guerra: não fazê-
la. Quando há uma guerra perde-se a 
paz, a alegria, a concórdia. Devemos 
caminhar juntos. Quando alguém está na 
pior devemos apoiá-lo. O homem não é 
um fungo, é para viver em 
família”.

A Bíblia é palavra de Deus, 
palavra de vida. Neste mês de 
setembro, a Igreja celebra o 

“mês da Bíblia”. Com isto, quer recordar 
a possibilidade que se tem hoje de ler 
os livros sagrados, graças ao trabalho 
do erudito São Jerônimo, tradutor 
dos livros da Bíblia para o latim. Esta 
tradução, chamada Vulgata, possibilitou 
que a Bíblia fosse traduzida para todas 
as línguas modernas, e daí para todas as 
línguas existentes hoje.

É inegável o atrativo exercido por 
este livro, o mais lido até hoje. Milhões 
de pessoas encontram aí a inspiração, a 
força e o sentido de viver. Neste livro tão 
divino, mas escrito em palavras humanas, 
Deus diz tudo o que tem a comunicar. No 
ápice da comunicação de Deus está Jesus, 
Ele é o centro da mensagem bíblica.

Assim, os Evangelhos são o coração 
da mensagem bíblica que está resumida 
no mandamento do amor: “Amar a Deus 
acima de tudo e ao próximo como a si 
mesmo” (Mt 22,37-39). Jesus aprofunda 
este mandamento nuclear: “Amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei” (Jo 
13,34). Ele se coloca como a medida do 
amor. Aliás, esta medida é um amor sem 
medida, porque Ele, “tendo nos amado 
amou-nos até o fim” (Jo 13,1). Centro da 
revelação bíblica, portanto, é que “Deus 
é amor” (1Jo 4,8).

Mas o que é este amor? As interpretações 

são tantas, há um lugar, porém, onde o 
amor é explicado claramente: o Sermão 
da Montanha (Mt cap. 5 a 7). É a nova lei 
da nova aliança, que aí vai colocada por 
Jesus, assinalando os limites da perdição 
e da salvação. O amor infinitamente 
misericordioso de Deus pelos homens é 
modelo ao qual a vida dos discípulos se 
deve conformar: “Sede perfeitos como 
vosso Pai do céu é perfeito” (Mt 5,48). 
São Lucas no seu Evangelho quando 
fala das bem-aventuranças diz que esta 
perfeição é a misericórdia (Lc 6,36).

O amor infinito de Deus se traduz 
no sentimento de misericórdia. Ela é o 
segredo mais íntimo do amor de Deus. 
E nós sabemos que estamos no amor de 
Deus quando usamos de misericórdia, 
até mesmo para com os inimigos: “amem 
seus inimigos e rezem pelos que vos 
perseguem” (Mt 5, 44). Quem se tornou 
capaz, com a graça de Deus, de amar 
os inimigos, chegou à compreensão da 
mensagem bíblica, do contrário tudo 
ainda é tentativa e busca.

Jesus é o realizador do amor aos 
inimigos porque deu a vida para salvar 
a humanidade, que pelo pecado estava 
na inimizade com Deus. O amor aos 
inimigos parece desumano e irracional, 
porém é a única atitude capaz de restituir 
ao homem uma nobreza tal que o faz 
semelhante a Deus. Nesta semelhança se 
realiza e cumpre toda a Lei.

Imagine você como seria este mundo, 
se por um dia só todos se perdoassem 
mutuamente, até mesmo os inimigos? Que 
neste mês da Bíblia possamos impregnar 
nossa vida pelos seus ensinamentos que 
certamente nos levarão à felicidade.

O bispo é o servidor da Palavra de 
Deus. Nesta missão quero convidar 
toda nossa querida Igreja presente na 
Diocese de Santo André, para fazermos 
da Palavra de Deus, a raiz de nosso agir 
pastoral. Porque sem a Palavra de Deus 
permanecerá somente a nossa, a qual 
é insuficiente para dar vida a nossos 
projetos pastorais.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Há apenas uma maneira de ganhar uma guerra: não fazê-la

A voz do Papa
O homem não é um fungo, é para viver em família

Como seria este mundo, se por um dia só,
 todos se perdoassem mutuamente?
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A Basílica Menor de Nossa 
Senhora de Boa Viagem, a 
Matriz de São Bernardo, ficou 

pequena para tantos jovens na Santa 
Missa presidida pelo bispo da Diocese de 
Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
no domingo, 16. A celebração marcou 
o encontro do bispo com os coroinhas e 
cerimoniais da Diocese.

Diante de aproximadamente 2 mil 
jovens, o bispo disse: “Acho que nunca 
estive em uma Igreja cheia com tantos 
jovens e crianças. Isso é muito bom. E 
olha que fiquei sabendo que não vieram 

todos!”, destacou Dom Pedro. “Quem 
veio aqui, veio por amor a Jesus”, disse 
o bispo, que teve a companhia de outros 
sacerdotes que concelebraram, entre eles, 
o assessor da Pastoral dos Coroinhas, Pe. 
Cleidson Pedroso de Souza, e o pároco e 
reitor da Basílica, Pe. Giuseppe Bortolato.

Pe. Cleidson reconheceu que se 
surpreendeu com a quantidade de pessoas 
na Matriz. “Já tivemos um bom número 
no ano passado, mas acho que está 
volumando mais. Foi muito bom ver tanta 
gente assim”, elogiou o sacerdote, que 
fez diversos agradecimentos, entre eles, 

um especial. “Agradeço a Dom Nelson 
(Westrupp, scj, bispo emérito), que tanto 
incentivou esta pastoral”, lembrou.

Segundo Pe. Cleidson há 
aproximadamente 3.000 coroinhas na 
Diocese. “Ser coroinha é uma doação 
de vida. Sempre ficamos felizes quando 
visitamos uma comunidade e encontramos 
coroinhas. O jovem e a criança não são 
apenas o futuro da Igreja, mas o presente. 
Estas crianças começam cedo a terem 
contato com a liturgia, e sabemos que 
apenas amamos o que conhecemos”, 
explicou o padre.

HOMILIA

O bispo Dom Pedro ressaltou que todos 
têm uma mãe intercedendo por nós, a 
própria Mãe de Jesus. “É verdade de fé: 
quem se humilhar será exaltado. E Maria 
se humilhou e Deus a exaltou com glória 
do céu. Maria aparece toda de Deus. Ela 
contemplou Jesus, a Palavra de Deus viva 
e a guardou. Ela é toda de Deus, é toda do 
povo”, frisou.

Além de celebrar a festa litúrgica à 
Assunção de Nossa Senhora, a Santa 
Missa também recordou a festa de 
São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, 
comemorado em 15 de agosto.
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Programas de Evangelização
TELEVISÃO
Programa Luz para a Caminhada
Dom Nelson na TV+, Canal 15 da Net, todos os 
dias, às 6h, 12h e 18h.  Ouça e transmita essa boa 
notícia a seus familiares e vizinhos
A Missa em seu lar
Toda quarta-feira, 9h. (Reprise: 15h). 

Participe da Santa Missa: Jesus no meio de nós. 
Ligue e peça sua oração no 2379-4733. Celebra-
ção do Padre Fernando Valladares da Silva. Na 
ECOTV, Canal 9 da Net ou acesse: www.ecotv-
canal9.com.br
Programa “Hora da Misericórdia” 
Na ECOTV - Canal 9 da Net
Quinta-feira: 15h e Sexta-feira: 3 da madrugada,

Apresentação de Piedade Coelho – Orações pelo 
telefone 4224-5258.
E na WebTV www.uptv.com.br
Quarta-feira: 15h - Site: www.ansaprojetoauxilium.tv

RÁDIO
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

A importância da Bíblia na vida da Igreja

A cada ano, a Igreja no Brasil 
celebra, no mês de setembro, a 
Bíblia. Trata-se de comemorar 

São Jerônimo (dia 30/9), bem como, 
animar os fiéis católicos a um contato 
mais profundo com a Palavra de Deus.

Esta iniciativa tem por objetivo atender 
aos apelos que a Igreja Católica fez desde 
o Concilio Vaticano II quando apresentou 
ao mundo a Constituição Dogmática 
Dei Verbum que trata da importância 
da Palavra de Deus na vida da Igreja 
com as seguintes afirmações: “A Igreja 
sempre venerou as divinas Escrituras, 
como também o próprio corpo do Senhor; 
sobretudo na sagrada liturgia, nunca 
deixou de tomar e distribuir aos fiéis, da 
mesa tanto da Palavra de Deus como do 
corpo de Cristo, o pão da vida...” . 

A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil continua a fazer o mesmo apelo por 
meio dos documentos apresentados desde 
o Concilio até hoje.

Assim como a Igreja se alimenta 
do corpo e sangue de Cristo, nutre-se 
também da Palavra de Deus que continua 
a comunicar-nos o Seu amor e a Sua 
vontade nas Divinas Escrituras. Não é 

possível servir a Deus sem ouvir a Sua 
Palavra, sem pô-la em prática.

Como nos lembrou Dom Pedro: assim 
como a raiz sustenta a árvore, a Palavra 
de Deus sustenta todo o nosso trabalho 

em vista da construção do Reino de 
Deus, pois Ela é a raiz de todo o trabalho 
evangelizador e missionário. A Igreja 
existe para evangelizar! 

Cabe lembrar que a raiz tem por função 
manter a árvore em pé, como também, 
nutri-la com a seiva. A Palavra de Deus é 
a raiz que mantém a Igreja em pé, como 
também, nutre a fé que nos impulsiona a 
enfrentar os desafios dos nossos dias.

Como a árvore não consegue viver sem 
a raiz, a Igreja não viveria sem a Palavra 
de Deus. 

Eis a importância da Bíblia na vida da 
Igreja: ela nos reúne como comunidade 
para ouvir o que o Espírito de Deus nos 
fala sobre a realidade atual, confirman-
do-a ou propondo mudanças em vista da 
construção do Reino de Deus. 

A Bíblia é um “GPS”, ou seja, um guia 
seguro que nos garante caminhar confor-
me a vontade de Deus.
Artigo do Pe. José Pedro Teixeira de Jesus

NOTÍCIAS DA IGREJA

Como a árvore não consegue viver sem a raiz, a Igreja não viveria sem a Palavra de Deus

Cf. CONST. DOGMÁTICA DEI VERBUM, capítulo VI, A SAGRADA ESCRITURA NA VIDA DA IGREJA, Nº 21. 
Cf. Documento nº 100, COMUNIDADE DE COMUNIDADES: uma nova paróquia, capítulo 2, PALAVRA DE DEUS, VIDA E MISSÃO NAS COMUNIDADES, Nº 62.
Palavras finais de Dom Pedro Carlos Cipollini proferidas na primeira reunião do clero de Santo André, no dia 6/8/2015.

Dois mil coroinhas se encontram com Dom Pedro em São Bernardo
“Ser coroinha é uma doação de vida”
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A manhã de céu azul, do dia 8 
de agosto, foi perfeita para 
a festa na Igreja Católica do 

Grande ABC. Sob os olhares de centenas 
de fiéis, que tomaram a Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, em Santo André, os 
até então diáconos transitórios, Jackson 
Henrique da Silva e Miguel Frutuoso 
de Souza Filho, foram ordenados 
presbíteros pelas mãos do bispo da 
Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini. O bispo emérito, Dom 
Nelson Westrupp, scj, e sacerdotes da 
Diocese concelebraram a Santa Missa.

Misturada à emoção das lágrimas, 
a felicidade ocupou todo o espaço da 
Catedral, principalmente porque muitos 
que lá estavam conheciam a história 
de ambos para chegarem ao momento 
“indescritível”, como definiu Pe. Miguel. 
Quem conhece melhor estas histórias 
de luta são as mães dos sacerdotes, que 
educaram os filhos nos caminhos de 
Deus – os pais de ambos são falecidos.

Radiantes, elas falavam com o 
orgulho de entregarem seus filhos para 
serem o sinal de Cristo para o povo de 
Deus. “Estamos em festa desde o dia 
6 de dezembro, quando ele se formou  
em teologia. Ele sempre foi muito 
perseverante e de Igreja. É um menino 
batalhador”, disse Maria Ernestina da 
Silva, 66, mãe do Pe. Jackson. “Sempre 
teve vontade de se tornar padre, até que 
teve um sonho sendo ordenado. Daí ele 
disse: ‘Vou trabalhar para Jesus Cristo’”, 
completou.

Ela também recordou que a caminhada 
teve seus percalços. “Somos uma família 
muito pobre. Ele teve muita ajuda de 
parentes e amigos quando começou. 

Porém, Deus foi maravilhoso. Quando 
meu filho quis, as portas se abriram”, 
contou a mãe. “Quando Jackson era 
menino, ele ficava olhando para o céu 
de maneira especial. Agora entendemos 
o motivo”, disse. Inclusive ressaltou 
o carinho que ele tem pela família. 
“Eu ia vender roupa na rua e ele me 
acompanhava. Depois, já no seminário, 
quando me visitava, conversava comigo 
direto, me seguia aonde eu fosse”, 
revelou a mãe.

Pe. Jackson corroborou as palavras 
maternas. “Sempre fui muito próximo 
da minha mãe. É um carinho que 
tenho por ela e também pela minha 
família”, destacou o sacerdote, que 
comentou sobre suas dificuldades. “Foi 
uma caminhada um pouco diferente 
porque tive dificuldades. Tem um sabor 
diferente. É um sentimento muito forte 
porque a caminhada não foi fácil”, 
explicou o sacerdote.

Esporte para evangelizar
Se um por um lado a caminhada de Pe. 

Jackson foi complicada, a do Pe. Miguel 
demorou um pouco para começar, 
mas nada que o atrapalhasse chegar ao 
sacerdócio. Ele entrou no seminário 
com 41 anos e foi ordenado com 50. 
“Na época em que ele resolveu entrar, 
apoiamos totalmente. Só demos graças a 
Deus”, lembrou a mãe do sacerdote, Ana 
Lourdes de Souza, 79.

De família bastante católica, o padre 
recorda que ficou um pouco afastado 
da Igreja, voltando a frequentar 
assiduamente aos 33 anos, em grupos de 
oração. Somente depois, disse seu sim ao 
chamado da vocação sacerdotal. “Tudo 

valeu a pena. Não consigo expressar o 
que estou vivendo agora. Sem palavras”, 
disse o padre. “Todo aquele que termina 
(é ordenado) se torna incentivo para 
outro. Sempre vão chegar, uns com mais 
e outros com menos dificuldades”, disse.

Uma de suas características do padre 
é o gosto pela prática do esporte, 
como revelou sua mãe Ana Lourdes 
de Souza, 79, mãe do Pe. Miguel. “Ele 
amava esportes, jogava vôlei, handebol, 
disputava caratê. Sempre foi atleta”, 
contou a mãe.

Pe. Miguel não faz plano, mas espera 
que o período em que praticava esportes 
possa ajudá-lo como pastor. “Pode dar 
uma bagagem boa para uma dinâmica 
com os jovens e até com os mais velhos, 
que hoje buscam com o esporte, ter uma 
vida mais saudável”, disse.

Ao fim da Santa Missa, Dom Pedro 
chamou as duas mães para homenageá-
las, ressaltando que elas estavam 
entregando seus maiores tesouros, os 
filhos, para pastorear o povo de Deus.

Funções
Dom Pedro anunciou que Pe. Jackson 

será o novo vigário paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, do bairro 
Alves Dias, em São Bernardo do Campo, 
enquanto Pe. Miguel exercerá a mesma 
função na Paróquia Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Diadema.

Os novos sacerdotes escolheram como 
lema as seguintes passagens bíblicas. Pe. 
Jackson: “Eu vivo, mas não eu: É Cristo 
quem vive em mim” (Gl 2,20a); Pe. 
Miguel: “A alegria do Senhor é a vossa 
força” (Ne 8,10).

Mães entregam seus filhos para serem pastores de Deus
Pe. Jackson é vigário da Paroquia Nossa Senhora Aparecida, do Alves Dias e Pe. Miguel é vigário na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Diadema

Texto de Thiago Silva

O bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, tomou posse como 

presidente da Cáritas Diocesana, em 
reunião da diretoria, no dia 15 de agosto, 
na Cúria Diocesana. Pelo estatuto da 
entidade, o presidente sempre será o 
bispo de Santo André.

Dom Pedro aproveitou para destacar a 
importância da Cáritas para a Igreja, em 
ajudar os que mais precisam. “A Cáritas 
se torna muito evidente em uma diocese 
grande como a de Santo André. É que os 
grandes centros urbanos têm problemas 
sociais maiores. A Igreja deve sinalizar 
sua preocupação e presença junto 
aos mais pobres”, explicou o bispo, 
lembrando o Papa Francisco. “Na linha 
da opção preferencial pelos pobres 
assumido inicialmente pela Igreja 

Dom Pedro assume presidência da Cáritas
“Fico feliz de os diáconos estarem envolvidos nas Caritas”.

Latino-americana é hoje evidenciada por 
toda a Igreja, especialmente através da 
voz do Papa Francisco”, disse.

Neste sentindo, segundo o bispo, a 
Diocese de Santo André precisa levar 
adiante o trabalho da Cáritas, buscando 
recursos para ajudá-la. “Temos que 
ir atrás de recursos já existentes em 
organismos públicos que devem ser 

destinados a esta finalidade. E sensibilizar 
os católicos que façam doações. E isto, 
evidentemente, dentro das normas legais 
de gestão e prestação de contas”, frisou 
o bispo, que destacou à diretoria. “Fico 
feliz de os diáconos estarem envolvidos 
nas Cáritas”.

O gestor da Casa de Moradia do Parque 
Miami, em Santo André, o diácono 

Nilton, destacou a importância do bispo 
Dom Pedro. “Suas palavras demonstram 
sua proximidade que terá, seguindo a 
linha de Dom Nelson (Westrupp, scj). 
Ele prometeu dar todo o apoio e que 
este trabalho deve expandir para outras 
cidades”, explicou o diácono Nilton.
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11/09 - Sexta-feira - 10h - 19h30 
- Missa em Ação de Graças pelo 
Aniversário Natalício do Bispo Emérito 
de Santo André, Dom Nelson Westrupp, 
scj. Catedral N. S. do Carmo. Centro de 
Santo André.

13/09 - Domingo - 8h - Encontro 
Diocesano da Catequese do Batismo na 
Basílica Menor Nossa Senhora da Boa 
Viagem. Praça da Matriz, Centro de São 
Bernardo do Campo.

28/09 - Segunda-Feira - 8h -  8º 
Encontro dos Secretários (as) Paroquiais 
,no Espaço São Miguel.

01/10 - Quinta-Feira - 12º Ano de 

nomeação de Dom Nelson Westrupp, 
scj, para a Diocese de Santo André.

05/10 - Segunda-Feira - 7º Encontro 
Diocesano das Cozinheiras de 
Paróquias, no Espaço São Miguel.

05/10 - Segunda-Feira Café da 
Solidariedade - Praça do Carmo, no 
Centro de Santo André.

08/10 - Quinta-Feira - 20h - Hora 
Santa pela Vida / Dia do Nascituro na 
Catedral N. S. do Carmo, no Centro de 
Santo André.

05/10 - Quinta-Feira - 16h - Missa para 
as Mães e Madrinhas Orantes pelo Sa-
cerdote, na Catedral N. S do Carmo, no 
Centro de Santo André.

Na manhã de quinta-feira 
(30/07), Dom Pedro Cipollini 
visitou a sede da Associação 

Lar Menino Jesus, obra fundada em 
fevereiro de 1956, por Dom Jorge 
Marcos de Oliveira, o primeiro Bispo 
da Diocese de Santo André, que recém-
chegado à região, logo percebeu esta 
necessidade pela triste realidade social 
que encontrou.

Irmã Maria Miele, Serva do Menino 
Jesus e Diretora de Patrimônio da 
entidade explicou ao novo bispo 
que “Em 1969, quando chegou, viu 
apenas um terreno cercado e com um 
barracão. E para construir uma viagem 
de caminhão de areia e de terra”. Ela 
lembrou da dificuldade de então. “A 
doação foi feita em 1967 e, em dois 
anos, venceria o prazo. Se não fosse 
construída a obra, perderíamos o terreno. 
Foi muito importante a participação do 
Padre Adriano, que queria construir uma 
obra social, que pudesse ser usada como 
local de missa. Ele levou o bispo até a 
Holanda para buscar ajuda financeira. Lá 
a Igreja Católica e a Igreja Reformada 
Protestante se uniram e nos enviaram o 
dinheiro para começarmos a obra”.

Atualmente convivem na entidade 88 
crianças de ambos os sexos, com idade 
que variam de 6 a 15 anos. Em 1972, 
quando as instalações foram inauguradas, 
a casa atendia duzentas e cinquenta 

crianças que permaneciam no local o 
dia todo. Vale lembrar que no início do 
pastoreio de Dom Jorge Marcos, o bispo 
foi chamado por um delegado de polícia 
que mostrou a ele que apareceram cinco 
meninas, cujos pais eram desconhecidos 
e que não poderiam passar a noite na 
delegacia. E ele passou a incumbência 
de cuidar do caso para o bispo. Foi assim 
que nasceu o plano de construir o Lar 
Menino Jesus.

Irmã Maria Miele também disse: 
“Conheço cada tijolo e cada história das 
crianças que aqui passaram. Sentia que 
esta história não poderia ter fim. E por 

isso, nossa diretoria procurou há dois 
anos a Diocese de Santo André e Dom 
Nelson ficou sensibilizado com a causa. 
Sabemos que não somos eternos, mas a 
Igreja é perene. Os administradores estão 
ficando idosos, mas a Igreja terá sempre 
fiéis que continuarão à frente deste 
trabalho social”, sentenciou.

Após percorrer as dependências, 
Dom Pedro falando aos diretores da 
entidade assim se expressou: “Percebo 
que esta obra é um itinerário de caridade 
que nasceu no coração do bispo Dom 
Marcos Jorge de Oliveira. Fico feliz em 
ver tantos leigos assumindo seu papel 

na Igreja e, juntos com os padres, os 
diáconos estão vencendo as dificuldades 
e fazendo com que obra permaneça 
firme, forte e atendendo as centenas de 
crianças”. E continuou: “Vejo que temos 
até uma advogada. E isto é bom, porque 
hoje até para fazer caridade é preciso ter 
o amparo de profissionais que entendam 
da lei”.

Dom Pedro recordou da atuação da 
Igreja que sempre esteve à frente de 
seu tempo. “Foi a Igreja que construiu 
universidades, os grandes centros de 
estudo, numa época em que os reis 
assinavam seus nomes com uma cruz, 
por que não sabiam ler e nem escrever. 
A Igreja construiu hospitais e humanizou 
o atendimento aos nossos enfermos. 
Antes só existiam depósitos de doentes 
que eram retirados da sociedade para 
morrerem sozinhos”.

A preocupação com as crianças 
também foi uma obra de caridade da 
Igreja afirmou o quinto bispo da Diocese 
de Santo André. “Quando a sociedade 
não prestava atenção nas crianças, já 
que eram pessoas fracas e morriam 
aos montes, quando ninguém contava 
com eles, foi a Igreja que fez surgir os 
orfanatos, as casas de acolhidas destas 
crianças desamparadas pela sociedade 
e pelas autoridades. Foi assim que 
nasceram casas como a que estamos 
visitando hoje”, finalizou Dom Pedro.

Dom Pedro visita a grande obra social de Dom Jorge
“Nesta paróquia que Deus plantou a semente do seu Reino”

O Programa Óleo da 
Fraternidade é uma prática 
constante nas sete cidades do 

Grande ABC. “Como todas as coisas de 
Deus, também o processo operacional 
do programa Óleo da Fraternidade 
é bastante simples. As famílias em 
suas casas guardam o óleo de cozinha 

já utilizado em recipientes como as 
garrafas pet e depois trazem até sua 
paróquia, onde existem galões próprios 
para este fim”, explicou dom Nelson, 
que também falou da importância do 
resultado desse trabalho ao lembrar 
que esse óleo é transformado em ração 
animal e no preparo de combustível 

alternativo e o dinheiro arrecadado, 
sempre destinado para uma causa nobre, 
como tem sido os projetos sociais na 
Amazônia.

Um dos coordenadores, Diácono 
Mauro Aldo Facciolongo disse que 
“Todos os fiéis da Diocese de Santo 
André estão convidados, e por que não 

dizer convocados a participar deste 
gesto concreto que não só vai ajudar na 
diminuição da poluição, como também 
reverter em significativo benefício para 
os nossos irmãos mais necessitados”.

Veja na sua paróquia se já existe 
o posto de arrecadação. Para mais 
informações ligue para 4425.7116.

Seja um participante do Óleo da Fraternidade da Diocese

Mães entregam seus filhos para serem pastores de Deus

Agenda 
Diocesana
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A 28ª Romaria dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras, com a 
participação da Diocese de Santo 

André acontece no dia 7 de setembro 
reunindo milhares de pessoas que partem 
de várias localidades de São Paulo e dos 
estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Minas Gerais e seguem para o Santuário de 
Aparecida. Tema: “Mãe Negra Aparecida, 
a classe trabalhadora tem sede e luta pelo 
mundo justo”. O tema deste ano reporta-se 
à questão de que a classe trabalhadora passa 
por situações extremas, mas mantém sempre 
a luta por um mundo justo. A primeira 
Romaria ocorreu em 1988, por iniciativa 
da Pastoral Operária. Atualmente, o Serviço 
Pastoral dos Migrantes prepara a Romaria, 
juntamente com a Pastoral Operária. Desde 
o ano de 1995, também ocorre o 1º Grito 
dos Excluídos.

Programação
Em Aparecida, os romeiros seguem a 

seguinte programação: 7h - Ato místico no 
Porto Itaguassu, onde segundo a história, 
foi encontrada a imagem de Nossa Senhora, 
por pescadores, em 1717. Após o ato 
místico, caminhada do Porto Itaguassu 
até o Santuário, com palavras de ordem, 
cantoria e reflexão sobre questões da classe 
trabalhadora. 9h30 - Grito dos Excluídos 
e das excluídas com o tema: Que país é 
este, que mata gente, que a mídia mente e 
nos consome? 11h - Missa dos romeiros 
trabalhadores na Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida. Para mais informações, fale 
com Antonia Carrara - fones: (11) 2598-
5074 - (11) 9 8249-7086 TIM, ou e-
mail: po.nacional@ig.com.br e www.
pastoraloperaria.org.br.

Chama-se óbolo de São Pedro a ajuda econômica que os fiéis oferecem ao Santo Padre, como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de Pedro relativamente às múl-
tiplas carências da Igreja universal e às obras de caridade em favor dos mais necessitados. Fonte: Site do Vaticano.

Óbulo de São Pedro

Re co meço. Esta é pa la vra que 
de fine me lhor a reu nião da 
Pas to ral do Me nor, em 29 de 

agosto (sá bado), na Cú ria Di o ce sana, no 
Cen tro de Santo An dré. O en con tro foi 
con du zido pelo Pe. Le an dro Ama ral Al-
ves de Fi guei redo, pá roco da Nossa Se-
nhora das Do res (Santo An dré) e agora 
as ses sor di o ce sano da pas to ral.

No en con tro, o sa cer dote e a equipe 
dis cu ti ram, pla ne ja ram e, in clu sive, ini-
ci a ram uma agenda para os pró xi mos 
dias. “Nosso ob je tivo é ini ciar o pro-
cesso de for mu la ção da Pas to ral do Me-
nor na Di o cese de Santo An dré. Dom 
Nel son (Wes trupp, scj, bispo emé rito) 
me pe diu para acom pa nhar esta pas to ral. 
Ela já tem uma his tó ria na di o cese”, des-
ta cou o sa cer dote.

Se gundo o pa dre, o tra ba lho da pas to-
ral será muito im por tante para a Igreja. 

“Te mos esta de manda. Olhar para nossa 
ju ven tude, nos sas cri an ças. Mos trar para 
eles o que re pre sen tam para Deus, para 
nossa Igreja”, fri sou Pe. Le an dro.

O sa cer dote, in clu sive, já conta com 
o apoio de pes soas que tra ba lham com 
os jo vens mais ca ren tes, como Ro berto 
Car va lho, da Ju ven tude Es pe rança do 
Ama nhã (JEDA). “Va mos par ti ci par da 
Pas to ral do Me nor tam bém com o ob je-
tivo de ter uma es tru tura maior e mais 
forte para aju dar nos sas cri an ças e ado-
les cen tes”, disse Ro berto.

Quem qui ser fa zer parte da Pas to ral 
do Me nor, basta com pa re cer às reu niões, 
pro gra ma das para o quarto do mingo de 
cada mês, às 9h30, na Cú ria Di o ce sana.

PASTORAL
A Pas to ral do Me nor tem como ob je-

tivo pro por “à luz do Evan ge lho, bus car 

Pas to ral do Me nor re co meça na Di o cese

uma res posta trans for ma dora, glo bal, uni-
tá ria e in te grada à si tu a ção da cri ança e do 
ado les cente em po bre ci dos e em si tu a ção 
de risco, pro mo vendo a par ti ci pa ção dos 

mes mos como pro ta go nis tas”. Se você 
qui ser sa ber mais so bre a atu a ção da Pas-
to ral do Me nor no Bra sil, acesse: www.
pastoraldomenornacional.org

PARTICIPE DOS GRUPOS DE ESTUDOS SOBRE 
OS DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II

Diga sim a este convite da 
Diocese de Santo André. 
Escolha um dos temas 

abordando algum documento do Concílio 
Vaticano II e faça a sua inscrição. O 
evento será no dia 6 de novembro, uma 
sexta feira, das 19h às 21h30 no Edifício-
Sede da Mitra Diocesana, na Praça do 
Carmo, 36, no Centro de Santo André.
1 - Importância da Bíblia na Vida da 
Igreja (Constituição Dogmática Dei 
Verbum) - Padre José Pedro Teixeira de 
Jesus
2 - A Igreja e a Sociedade (Constituição 
Pastoral Gaudium et Spes) - Padre 
Everton Gonçalves
3 - A Missão da Igreja no Mundo (Decreto 
Ad Gentes) - Padre Miguel Frutuoso e 
Leiga Ana Maria Matavelli
4 - Os Ministérios Ordenados na 

Igreja (Decretos Christus et Dominus, 
Presbyteroroum Ordinis e Optatum 
Totius) - Seminarista Adriano Pereira
5 - A Vocação à Vida Religiosa na Igreja 
(Decreto Perfectae Caritatis) - Irmã 
Wilma Carvalho
6 - A Vocação do Leigo na Igreja 
(Apostolicam Actuositatem/0 - Leigo 
Humberto Pastore
7 - Direitos Humanos: À Educação 
Cristã – À Liberdade Religiosa – Ao 
Diálogo Inter-religioso (Declarações 
Gravissimum Educationis, Dignitatis 
Humanae e Nostra Aetate) - Leigo 
Hamilton Munhoz

INSCREVA-SE JÁ
Acesse o site da Diocese e preencha a 
sua ficha de inscrição virtual. O site é 
www.diocesesa.org.br

DIA DA PÁTRIA TEM ROMARIA 
E GRITO DOS EXCLUÍDOS
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A comunidade católica do Parque 
João Ramalho, em Santo André, 
depois de participar ativamente 

da Novena em preparação à celebração 
do Jubileu de Ouro, vivenciou com muita 
emoção a Missa em Ação de Graças 
pelas cinco décadas de evangelização da 
Paróquia São João Batista, que tem sua 
sede na Rua Piracanjuba, 42. A data foi 
recordada no dia 13 de agosto.

A missa foi presidida pelo Bispo 
Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini 
que expressou assim o clima que 
encontrou ao chegar: “Vejo no rosto de 
cada um de vocês a alegria por terem 
seguido os passos de Jesus Cristo sob a 
proteção de São João Batista. Muitos 
possivelmente estiveram aqui há 
cinquenta anos quando foi criada esta 
paróquia. Aqui vive a partilha do amor. 

Peço a Deus que ninguém se desanime e 
que continuem firme na caminhada”.

Desde o dia 9 de abril de 2010, Padre 
Odair Gonçalves Bezerra é o pároco 
nesta comunidade. Diante da assembleia, 
recordou que no dia de sua posse falou 
uma frase que tem se confirmado no 
dia a dia: “Juntos seremos felizes”. Ele 
também falou do seu sentimento naquele 
momento: “é muita alegria poder celebrar 
os 50 anos desta paróquia. A gente até 
treme. É a primeira vez que participo 
como padre de um jubileu de ouro”. Ele 
também recordou de todos os sacerdotes 
que passaram pela comunidade, e 
agradeceu a presença de Padre Joaquim, 
que ali também pastoreou. 

Padre Odair fez questão de enaltecer a 
contribuição dos paroquianos, dos agentes 
das pastorais. “Não se celebra sozinho. 
Aqui tem o esforço de cada um de vocês, 
e de tantos que contribuíram e hoje 
estão na Casa do Pai. Foram tantas lutas 
vencidas. Nenhum obstáculo foi capaz 
de nos derrubar. Contamos sempre com o 
apoio de São João Batista, ele que é primo 
de Jesus e traz no seu DNA, a coragem e 
o amor de nosso Salvador. Vivemos à luz 
do nosso padroeiro, que nunca esmoreceu 
e até morreu por esta entrega ao Reino de 
Deus. Nesta paróquia se manifesta o amor 
de Jesus. Foi aqui que Deus plantou a 

semente do seu Reino em nosso coração. 
Onde está o povo, está Deus”.

Homilia
Dom Pedro, mais uma vez, passou 

um forte ensinamento ao comentar a 
Palavra de Deus. “O Evangelho nos fala 
do perdão. E quem será que aqui nunca 
precisou de um perdão, ou de dar o 
perdão? A guerra só existe por causa do 
ódio que não consegue perdoar ninguém. 
E olha que nem a família fica impune 
diante deste ódio que destrói”.

A assembleia ouvia com vivo interesse 

a explanação de Dom Pedro que disse “Só 
quem é forte consegue perdoar. O fraco 
não é capaz desta atitude. Quem realmente 
perdoa sabe esquecer. Esse negócio de 
dizer que perdoa, mas fica longe de mim, 
não é perdão de verdade. Temos realmente 
que dar uma nova chance. O perdão tem 
poder curativo. Melhora a alma. O perdão 
nos liberta”. E encerrou com um alerta: 
“Mas quem é perdoado tem que fazer de 
tudo para reparar o erro cometido”.

“Nesta paróquia que Deus plantou a semente do seu Reino”

Cinco décadas de evangelização sob a luz de São João Batista

Feira Vocacional mostra riqueza da diversidade
Foi o primeiro evento diocesano de Dom Pedro Cipollini

Com objetivo de divulgar as 
congregações religiosas, a 11ª 
Feira Vocacional da Diocese 

de Santo André aconteceu no início de 
agosto, na Paróquia São Bento, em São 
Caetano do Sul, com o tema “Mande 
trabalhadores para a sua messe” (Lc 
10,2) e o lema “O êxodo, experiência 
fundamental da vocação”.

Os organizadores expressaram sua 
alegria pela presença do novo bispo da 
Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, que, após sua posse 

em 24 de julho, participou de seu 
primeiro evento diocesano. E seu jeito 
espontâneo logo ficou registrado. Antes 
da celebração da Santa Missa, visitou os 
stands, brincou com os participantes e 
chegou até a pular “amarelinha”.

Sobre a Feira disse “Acho muito 
positiva e proveitosa esta Feira 
Vocacional. É bom em termos de vocação 
e porque tudo que congrega é positivo, 
promovendo as vocações. Também 
demonstra a unidade na diversidade. 
Como diz o ditado popular, ‘a união 

faz a força’. Esperamos que amplie 
mais para que outras (congregações) 
participem”, frisou.

Em seguida, presidiu a Santa Missa, 
com a concelebração do Pe. Dayvid 
da Silva, assessor da pastoral, do 
Pe. Cláudio Tafarelo, pároco local, 
e do Pe. Frei Paulo Santos. Como o 
primeiro domingo de agosto é lembrada 
a vocação de todos os ministérios 
ordenados, o bispo e os sacerdotes 
foram homenageados, assim como os 
seminaristas.

DIVERSIDADE

Para Pe. Dayvid, o evento demonstra 
um pouco da riqueza da Igreja em 
relação às vocações. “A Feira tem como 
objetivo mostrar a diversidade de dons 
que a Igreja possui. O intuito é falar a 
todos na diocese como somos ricos na 
diversidade”, disse o sacerdote, que 
também elogiou a organização. “Quero 
destacar o trabalho do SAV/PV (Serviço 
de Animação Vocacional da Pastoral 
Vocacional), que planejou tudo, desde 
o início do ano. Sem esta equipe, não 
teria Feira. Também agradeço ao Pe. 
Claudio, que recebeu o evento e nos 
acolheu muito bem”, completou.

O coordenador da Pastoral 
Vocacional, Márcio Milani, destacou 
que a Feira fomenta a partilha entre as 
congregações, movimentos e pastorais. 
“Devido às inúmeras atividades, eles se 
encontram pouco para partilhar. Aqui, 
se reúnem e podem combinar eventos 
juntos em outras situações”, comentou 
o coordenador.

Texto por: Thiago Silva
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Bete Lima foi uma esposa 
dedicada, mãe exemplar, avó 
amorosa e leiga consagrada 

à Imaculada, que não via limites para 
anunciar o Santo Evangelho por onde 
estivesse. Quem visitar a Mostra Milícia 
da Imaculada: História, Vida e Missão, 
na sede da Milícia da Imaculada (MI), no 
Riacho Grande, lerá esse testemunho de 
Frei Sebastião: “Encontrei no coração dos 
leigos o terreno fértil para o crescimento 
da Milícia da Imaculada no Brasil. Percebi 
algo que desconhecia: o seu potencial. 
Quando tem fé, o leigo é generosíssimo e, 
além disso, um especialista. Vi que os leigos 
tinham força e capacidade”. Ao conhecer a 
trajetória da leiga Bete Lima, essas palavras 
ganham novo peso e passam a ser melhor 
entendidas.

Da comunidade para o mundo
Na Paróquia Santíssima Virgem, em 

São Bernardo do Campo, Bete dedicou-
se por vários anos à pastoral litúrgica. Foi 

secretária do Conselho Pastoral Paroquial, 
Coordenadora da Pastoral de Adoração 
Perpétua e Pastoral da Comunicação, 
responsável pela transmissão da missa 
da meia-noite celebrada todo primeiro 
sábado do mês. Participava ativamente na 
elaboração dos comentários e ofertórios das 
celebrações da Semana Santa, Natal e Festa 
da Imaculada Conceição. Organizava há 23 
anos uma novena à meia-noite com missa 
transmitida e vigília com escala de todas 
as 49 pastorais da Paróquia em preparação 
à festa da padroeira em 8 de dezembro. 
Também servia o altar como ministra da 
Eucaristia na Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, uma vez ao mês.

Por 27 anos, a mílite desenvolveu diversos 
trabalhos voluntários ligados à Associação 
Milícia da Imaculada inicialmente em 
Santo André e, a partir de 2005, no Riacho 
Grande. Em 1995, quando a Milícia da 
Imaculada assumiu a programação 24 
horas da então Rádio Mauá (hoje Rádio 

Na missa de corpo presente, estiveram inúmeros ouvintes, mílites e 
colaboradores da MI. Entre eles, 11 sacerdotes, dos quais cinco frades. 
Reunimos a seguir alguns testemunhos de quem conviveu com a leiga 

missionária. Confira:
“Nós que acompanhamos a vida da Bete de perto, vimos e damos testemunho de 

quão grande era o seu zelo pelas coisas de Deus, principalmente ao evangelizar pelos 
meios de comunicação. Ela não media esforços em atender a qualquer pedido, seja 
dos amigos ou dos sacerdotes. Aprendi tudo sobre a liturgia com ela por volta do 
ano 2000, quando iniciei meus trabalhos na Paróquia Santíssima Virgem. Nunca 
esqueço quando ela me disse: “Tudo que  qfizer na liturgia, você estará fazendo para 
Deus”. Em seus últimos meses de tratamento lutando contra o câncer, ela não disse 
em nenhum momento uma palavra de desânimo, ao contrário, dizia: “Como Nossa 
Senhora é boa para mim!”. A saudade vai ser grande, mas temos a certeza de que hoje 
Deus e Nossa Senhora receberam a Bete Lima na Jerusalém celeste. O nosso papel de 
cristãos batizados agora é levar adiante essa missão que ela nos deixa como herança: 
levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo”.

Benedita Alexandre Fichtner (Benê), da Paróquia Santíssima Virgem

“O exemplo deixado por Bete Lima impulsiona cada um dos colaboradores desta 
obra de evangelização. Seu olhar sereno e sua voz vibrante que animou programas de 
rádio e organizou tantas iniciativas na Milícia da Imaculada permanecem na memória 
e no coração de todos. Incansável, assim era Bete Lima. Não havia cansaço para 
aquela que fazia tudo com muito amor”. 

Paulo Teixeira, jornalista das Revistas O Mílite e O Pequeno Mílite

 “Esposa, mãe de família, locutora, divulgadora, escritora e, acima de tudo, discípula 
da Imaculada, Bete faleceu justamente no mês em que celebramos o martírio de São 
Maximiliano Kolbe. Obrigada por sua vida e seu exemplo. Interceda por nós junto a 
Deus!”.

Nathalia Silva, locutora e responsável pelo Projeto Família Consagrada da Milícia da 
Imaculada

BETE LIMA: Maria Bernadete Ferraz Lima viveu 69 anos. Natural da cidade de Elisiário, 
SP, residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Faleceu no dia 3 de agosto de 2015 
em São Bernardo do Campo. Esposo: Jorge Lorente – escritor e comunicador da Rádio 
Imaculada Conceição 1490 AM. Filhos: Marcelo e Adriana. Netos: Gustavo, Letícia, 
Vinícius e Lívia. Autora dos livros: Voluntariado Divina Missão; Família Divina Missão e 
Evangelizar Divina Missão (com a coautoria de Paulo Escudeiro de Maria). Para adquiri-
los, ligue 4425-6315. Era membro da Academia Popular de Letras de São Caetano do Sul.

Mílite e apóstola da Imaculada
Imaculada Conceição 1490 AM), junto 
com seu esposo Jorge Lorente, Bete foi uma 
colaboradora da primeira hora; passava as 
madrugadas no atendimento telefônico 
colhendo as intenções e cadastros dos 
ouvintes de todo o Brasil. Com entusiasmo, 
convidava outros leigos a serem voluntários, 
para que desempenhassem como ela essa 
missão de caridade, atendendo pessoas 
aflitas e solitárias que confiam seus pedidos 
de oração à MI e esperam uma palavra 
de conforto. Dedicou-se à produção de 
conteúdos e apresentação voluntária 
de programas e ainda saía às ruas em 
campanhas de divulgação da emissora em 
grandes eventos, trabalho este que, nessas 
quase três décadas de dedicação, realizou 
com muita alegria e entusiasmo.   

Incentivada por seu esposo, Jorge Lorente 
que, pelos caminhos de Deus foi chamado à 
missão de locutor e escritor de mensagens 

fundamentadas em passagens bíblicas, Bete 
escreveu uma série de livros em que narra 
sua experiência missionária: Voluntariado 
Divina Missão; Família Divina Missão 
e Evangelizar Divina Missão em co-
autoria com o leigo e evangelizador Paulo 
Escudeiro de Maria.

Viva memória


