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A Visita Pastoral na Região 
Mauá refletiu nos fiéis, que 
também participaram visitando 
as casas de pessoas que estão 
afastadas da Igreja ou de 
enfermos ou idosos. A Igreja 
em caminho mostrou seu rosto. 
Confira na página 6.

A Diocese de Santo 
André parte em Romaria a 

Aparecida para acolher a 
Imagem Peregrina no dia 14 

de maio. Veja os detalhes 
na página 5.

Fiéis seguem bispo
em missão

“A Alegria do Amor” recorda que Jesus Cristo propunha um ideal exigente, mas não perdia jamais a proximidade compassiva às pessoas frágeis. 
Mostramos este mais novo documento do Papa Francisco e trazemos o depoimento de um casal de segunda união acolhido no amor da Igreja. 
Veja mais sobre o tema na página 3.

Diocesanos se 
encontram em 
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em nossa diocese
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  A voz do Pastor

A voz do Papa

A Palavra de Deus nos ensina a 
distinguir o pecado e o pecador
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Milhares de peregrinos 
estiveram presentes na 
Praça de São Pedro para a 

Audiência Geral das Quartas-Feiras do 
Pontífice, para ouvir a mensagem do 
pontífice.

Eis a fala do Papa Francisco em 
português: “A palavra de Deus nos 
ensina a distinguir o pecado e o pecador. 
Pecadores são como doentes que 
necessitam ser curados e, para isso, o 
médico precisa se encontrar com eles, 
visitá-los, tocá-los.

É claro que o doente, para ser curado, 
tem de reconhecer que tem necessidade 
do médico. Ouvimos narrar o caso 
daquela mulher pecadora que veio 
chorar seus pecados aos pés de Jesus, 
quando Ele Se encontrava à mesa em 
casa de um fariseu chamado Simão. 
Este, embora tenha convidado Jesus, 

não quer se comprometer nem arriscar 
a reputação com o Mestre, enquanto a 
mulher se confia plenamente a Jesus 
com amor e veneração.

Pois bem! Entre o comportamento do 
fariseu e o da pecadora, o Senhor toma 
partido por esta. Livre de preconceitos 
que impeçam a misericórdia de se 
expressar, o Mestre deixa-a fazer o 
que lhe dita o coração: Ele, o Santo 
de Deus, deixa-Se tocar por ela, sem 
medo de ficar contaminado. Mais ainda, 
dirigindo-Se à mulher, diz-lhe: «Os teus 
pecados estão perdoados». E assim põe 
termo àquela condição de isolamento 
a que pecadora fora condenada 
pelos juízos impiedosos de Simão 
e seus correligionários fariseus. 
Agora a mulher pode ir «em 
paz». O Senhor viu a sinceridade 
da sua fé e da sua conversão. 

Por isso, acrescenta diante de todos: 
«A tua fé te salvou». Ressalta à vista 
de todos a conversão da pecadora, 
demonstrando que, em Jesus, habita a 
força da misericórdia de Deus, capaz de 
transformar os corações”.

Neste mês de maio a Igreja se 
recorda de um modo todo 
especial de Maria, Mãe de 

Jesus, e, por vontade d’Ele, nossa mãe 
também. Maria tem um papel todo 
especial na Igreja, sendo a mãe de Cristo 
cabeça é mãe também do seu corpo que 
é a Igreja.

Maria tem a primazia entre os 
redimidos, como disse São Paulo. 
Também é afirmado que quem com 
Cristo sofre com ele será exaltado. 
Ninguém esteve tão próximo de Jesus 
Cristo como a sua mãe Maria. Ela não 
só foi a primeira a colaborar com o 
plano de salvação aceitando ser a mãe 
do redentor, mas também acompanhou 
Jesus do começo ao fim, aderindo a Ele 
na fé e na esperança.

Gosto de lembrar Maria nos grandes 
momentos da História da Salvação: na 
Anunciação e na Encarnação do Verbo. 
Ela estava lá, com o seu sim e sua 
humildade, toda de Deus. Em Belém, 
na pobreza e simplicidade, estava lá, 
com seu apoio materno, toda de Deus 
também.

No início da missão de Jesus, nas 
bodas de Caná, ela estava lá, ajudando os 
discípulos a crerem n’Ele, toda do povo. 
Em Pentecostes, no meio dos discípulos, 
ela estava lá para dar o seu apoio, toda 
do povo também. Assim vemos Maria: 
toda de Deus, toda do povo, dos irmãos 
e irmãs, na oração e na caridade.

Qual a grande lição que Maria nos 
dá? Maria nos lança um desafio de 
passar de uma espiritualidade fundada 
na lógica do extraordinário para uma 
espiritualidade fundada na mística do 
cotidiano. Ensina-nos a não separarmos 
a fé da vida, do dia a dia. Ensina a não 
separar o amor a Deus do amor aos 
irmãos. Não separar a vida de oração da 
missão.

Em nossa Diocese de Santo André 
temos 99 paróquias, um terço delas 
levam o título de Maria. Temos: em 
Mauá, a Matriz Imaculada Conceição; 
em Diadema, a Matriz Imaculada 
Conceição; em São Caetano Nossa 
Senhora da Prosperidade; em São 
Bernardo do Campo, a Basílica Nossa 
Senhora da Boa Viagem, a Paróquia 

Santíssima Virgem; em Santo André, a 
Catedral de Nossa Senhora do Carmo, 
e assim por diante. São muitos locais, 
paróquias, capelas e comunidades a ela 
dedicadas.

Neste mês de maio vamos pedir de 
uma forma toda especial pela nossa 
Igreja, pela nossa Diocese, para que à 
semelhança de Maria, seja repleta de 
fé, uma fé capaz de nos tornar todos 
missionários.

 
+Dom Pedro Carlos Cipollini   

Bispo Diocesano de Santo André

MARIA NOSSA MÃE

O Vaticano divulgou o tema 
do 50º Dia Mundial da 
Comunicação Social, que 

será celebrado no dia 8 de maio de 2016, 
no domingo que precede a Festa de 
Pentecostes. “Comunicação e Misericórdia: 
um encontro fecundo” foi o tema escolhido 
pelo Papa Francisco, em concomitância 
com o Jubileu da Misericórdia.

Na escolha do tema, determinada pelo 
Jubileu extraordinário da Misericórdia, o 
Santo Padre almejou que o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais oferecesse 
uma ocasião propícia para refletir sobre 
as sinergias profundas entre comunicação 
e misericórdia.

Na Bula de proclamação do Ano 
Jubilar, no número 12, o Papa afirma 
que: “a Igreja tem a missão de anunciar 
a misericórdia de Deus, coração pulsante 
do Evangelho, que por meio dela deve 
chegar ao coração e à mente de cada 
pessoa” e, no mesmo número, o Papa 
acrescenta: “A sua linguagem e os seus 
gestos, para penetrarem no coração 
das pessoas e desafiá-las a encontrar 
novamente a estrada para regressar ao 
Pai, devem irradiar misericórdia”.

O Papa, nesta ocasião, se refere à 
linguagem e aos gestos da Igreja, mas, 
na perspectiva indicada, cada homem e 
mulher de hoje, na própria comunicação, 
no ir ao encontro do outro ou da 
outra, devem ser animados por uma 
profunda dimensão de acolhimento, de 
disponibilidade, de perdão.

O Tema evidencia que uma boa 
comunicação pode abrir um espaço 
para o diálogo, para uma compreensão 
recíproca e para a reconciliação, 
permitindo que desta maneira brotem 
encontros humanos fecundos.

Papa Francisco ajuda a descobrir que 
no coração da comunicação existe, antes 
de tudo, uma profunda dimensão humana. 
Comunicação que não é somente uma 
“atual ou moderna tecnologia, mas uma 
profunda relação interpessoal.

O Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, único dia estabelecido pelo 
Concílio Vaticano II (Inter Mirifica, 1963) 
vem senso celebrado em muitos países, sob 
a recomendação dos bispos, no Domingo 
que precede a Festa de Pentecostes.

Ela não só foi a primeira a colaborar com o plano de salvação aceitando ser a mãe do redentor, 
mas também acompanhou Jesus do começo ao fim, aderindo a Ele na fé e na esperança

A palavra de Deus nos ensina a distinguir o pecado e o pecador. Pecadores são como doentes que 
necessitam ser curados e, para isso, o médico precisa se encontrar com eles, visitá-los, tocá-los

Comunicação e 
Misericórdia: um 
encontro fecundo
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a alegria do evangelho, 
a alegria do amor na 
família”, lembrando as 
exortações apostólicas 
do papa Francisco. “Por isso, como fez 
Ananias, possamos dizer a cada dia ‘aqui 
estou, Senhor’, como Paulo, possamos 
sair e ir ao encontro de todos”. O 
mandato missionário de Jesus, segundo 
o presidente da celebração, continua a 
ecoar na Igreja hoje.

 
Profética
O profetismo da Igreja se dá na atenção 

aos problemas sociais, “oferecendo a 
sua contribuição própria, à luz da fé 
em Cristo, os valores e critérios que 
brotam do Evangelho para orientar a vida 

Dom Sergio da Rocha presidiu missa de encerramento da 54ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida

Presidente da CNBB conclama 
a todos para promoção da paz

perdia jamais a proximidade 
compassiva às pessoas frágeis”.

Dedicado a alguns elementos 
essenciais do ensinamento da 
Igreja sobre o matrimônio e 
a família, ilustra a vocação 
à família assim como ela 

foi recebida pela Igreja ao longo do 
tempo, sobretudo quanto ao tema da 
indissolubilidade, da sacramentalidade 
do matrimônio, da transmissão da vida e 
da educação dos filhos.

O Papa faz uma reflexão acerca da 
«transformação do amor» ao longo do 
casamento. A aparência física transforma-
se e a atração amorosa não desaparece, 
mas muda. «Não é possível prometer que 
teremos os mesmos sentimentos durante a 
vida inteira; mas podemos ter um projeto 
comum estável.

O quinto capítulo centra-se por 
completo na fecundidade e no caráter 
gerador do amor. Fala-se de gestação e 
adoção. A Amoris laetitia não toma em 

consideração a família «mononuclear», 
mas está consciente da família como rede 
de relações alargadas.

O Papa aborda algumas vias pastorais 
que orientam para a edificação de 
famílias sólidas. Fala-se também 
do acompanhamento das pessoas 
separadas ou divorciadas e sublinha-se 
a importância da recente reforma dos 
procedimentos para o reconhecimento 
dos casos de nulidade matrimonial. 
Coloca-se em relevo o sofrimento dos 
filhos nas situações de conflito e conclui-
se: “O divórcio é um mal”.

Tem um capítulo totalmente dedicado 
à educação dos filhos, em todos os 
âmbitos, inclusive sexual. É feita uma 
advertência em relação à expressão 
«sexo seguro», pois transmite «uma 
atitude negativa a respeito da finalidade 
procriadora natural da sexualidade.

O capítulo oitavo representa um convite à 
misericórdia e ao discernimento pastoral. O 
Papa usa aqui três verbos muito importantes: 

«acompanhar, discernir e integrar». O Papa 
escreve: «Os divorciados que vivem numa 
nova união, por exemplo, podem encontrar-
se em situações muito diferentes, que não 
devem ser catalogadas ou encerradas em 
afirmações demasiado rígidas, sem deixar 
espaço para um adequado discernimento 
pessoal e pastoral».

O Papa afirma que «os batizados que se 
divorciaram e voltaram a casar civilmente 
devem ser mais integrados na comunidade 
cristã sob as diferentes formas possíveis, 
evitando toda a ocasião de escândalo». 
«A sua participação pode se exprimir em 
diferentes serviços eclesiais.

O nono capítulo é dedicado à 
espiritualidade conjugal e familiar. 
O Papa afirma: «Nenhuma família é 
uma realidade perfeita, mas requer um 
progressivo amadurecimento da sua 
capacidade de amar”.

Cabe agora todos os cristãos ler 
atentamente os ensinamentos deste belo 
documento.

Exortação apostólica do Papa sobre 
a Família é apresentada no Vaticano

A seguir diversas ponderações 
apresentadas pelo novo 
presidente da CNBB, arcebispo 

de Brasília, Dom Sergio da Rocha, no 
encerramento da 54ª Assembleia Geral 
da entidade no Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida.

 
Igreja discípula

“Nós somos e queremos ser, cada vez 
mais, uma Igreja de discípulos que vivem 
do encontro com o ressuscitado e que se 
alimentam da sua palavra e da eucaristia”. 
Para ele, “nos tornamos discípulos pela 
graça de Deus, porque a iniciativa é sua”. 
Para trilhar o caminho do discipulado, 
há o chamado a permanecer em Cristo, 
“comendo da sua carne, bebendo do seu 

sangue, alimentando-nos do pão descido do 
céu, conforme o Evangelho que ouvimos”.

 
Misericordiosa
“Os olhos de Saulo se abriram com 

a ajuda da Igreja, representada por 
Ananias. Uma Igreja mãe misericordiosa 
e acolhedora, casa de portas abertas capaz 
de acolher tantos caídos por terra como 
Saulo, incapazes de ver, de caminhar, 
necessitados de mãos estendidas, de 
coração aberto para levantar-se das 
quedas, para caminha na luz”, disse dom 
Sergio sobre a proposta da misericórdia.

 
Missionária
A Igreja missionária, “em saída”, de 

acordo com dom Sergio, compartilha 
“a experiência do encontro com Cristo, 

«A Alegria do Amor» recolhe conclusões de duas assembleias sinodais

Incentivado por um casal amigo, 
em 1995 passamos a frequentar 
a Paróquia São Judas Tadeu, do 

Bairro Campestre, em Santo André, que 
tinha como pároco o Padre Heitor di 
Carli. Estávamos participando de uma 
celebração, quando este sacerdote fez um 
convite, explicando que quem quisesse 
participar do ECC (Encontro de Casais 
com Cristo), que fosse até a secretaria e 
preenchesse uma ficha.

Na hora meu marido disse: “Vamos!”, 
mas respondi que não adiantaria, pois já 
havíamos tentado em outra paróquia e 

tínhamos recebido um não, por sermos 
casal de 2 ª união.

Meu marido disse: O não já temos, 
vamos lá ver o que acontece. E fomos 
à secretaria, onde conversamos com o 
padre e explicamos nossa situação de onze 
anos de vida em comum.

A única pergunta que o Padre Heitor nos 
fez foi: “Vocês se amam?”

Claro que respondemos sim, e então 
veio a surpresa na resposta desse sacerdote  
abençoado e inspirado pelo Espírito Santo: 
“Onde há amor, JESUS está presente, 
sejam bem-vindos e podem preencher a 

ficha para o 9º ECC de nossa paróquia”.
O que dizer mais? É que lá se vão 21 

anos que fizemos o ECC. Hoje temos 32 
anos de casados. Depois do ECC, nunca 
mais paramos, sempre procurando nos 
colocar a serviço da Igreja, atuando onde 
formos mais necessários.

Acolhendo-nos como casal, Padre Heitor 
acolheu UMA FAMÍLIA, pois nossa filha 
e o marido dela são extremamente atuantes 
na Igreja.

Às vezes me pergunto onde minha 
família estaria se não fosse aquela porta 
aberta...

UMA ACOLHIDA QUE RESGATOU TODA A FAMÍLIA
Depoimento do casal Solange Aparecida Minichelo e Luiz Carlos da Silva

política, econômica e cultural”... “Neste 
momento de crise que vivemos no pais, 
conclamamos a todos, mais uma vez, 
para promover a paz, rejeitando qualquer 
forma de agressividade ou violência 
nas suas manifestações”, convidou. “O 
caminho a ser percorrido, é o caminho do 
diálogo que constrói, ao invés da polêmica 
ofensiva. É o caminho da escuta dos que 
não podem gritar, no lugar do grito que 
agride. É o caminho do debate respeitoso 
e não dos embates que transformam em 
inimigos os que pensam diferente”.

A Exortação com nove capítulos 
reúne os resultados dos dois 
Sínodos sobre a família 

convocados pelo Papa Francisco em 2014 
e 2015. O Papa indica a Palavra de Deus 
como uma “companheira de viagem para 
as famílias que estão em crise ou imersas 
em alguma tribulação, mostrando-lhes a 
meta do caminho”.

Partindo do terreno bíblico o Papa 
insiste no caráter concreto, que estabelece 
uma diferença substancial entre teorias de 
interpretação da realidade e ideologias. 
“Sem escutar a realidade não é possível 
compreender nem as exigências do presente 
nem os apelos do Espírito”, aponta. “Jesus 
propunha um ideal exigente, mas não 
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Dia 14/05 - Sábado - 9h - Romaria Diocesana 
em busca da imagem peregrina dos 300 anos. 
Missa televisionada em Aparecida.

Dia 15/05 - Domingo - 15h - 60 anos da 
Legião de Maria - Missa na Catedral N. S. do 
Carmo.

Dia 15/05 - Domingo - 18h30 - Recepção da 
Imagem 300 anos – Santuário Nossa Senhora 
da Paulicéia, em São Bernardo do Campo.

Agenda 

Diocesana

NOTÍCIAS E AGENDA DIOCESANA

Duzentos e cinco jovens de São 
Caetano foram crismados no 
dia 17 de abril, domingo, na 

Paróquia Sagrada Família, a Matriz da 
cidade, em Santa Missa presidida pelo 
bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, e concelebrada 
pelos sacerdotes das paróquias do 
município. Esta foi a primeira celebração 
de Crisma com a metodologia do 
itinerário da Iniciação à Vida Cristã.

Para Dom Pedro, todas as paróquias 
reunidas em uma celebração demonstra 
a unidade. “A família se reúne na casa da 
Sagrada Família. A família de Cristo e a 
Igreja somos todos nós. É um momento 
de graça. Tudo que nos une vem de Deus. 
Agradecemos esta iniciativa. Não é 
simples, porque estamos acostumados a 
fazer cada um em sua paróquia e quando 
unimos todos, encontramos dificuldades. 
Agradeço a boa vontade dos padres e dos 
catequistas, dos pais e mães que estão 
aqui”, destacou o bispo.

Ele ressaltou a importância de o jovem 
ser crismado. “Vocês podem perguntar: 
para que ser crismado se já foi batizado? 
Quando é batizado recebem de Deus três 
grandes presentes: as virtudes teologais, a 
fé, a esperança e a caridade. Três virtudes 
maravilhosas. Para ser cristão, bastaria 
isso. É o mínimo. Mas será que devemos 
contentar com o mínimo? Às vezes, 
vocês estudam e podem cair na tentação 
de estudar para tirar a nota mínima. Não 
podemos fazer assim, temos que estudar 
para tirar a nota máxima. E hoje, vocês vão 
receber os dons do espírito, os sete, que 
aprenderam com os catequistas. Mais os 
três, são dez. Serão crismados para ser nota 
dez, para serem santos, carregando a força 
do Espírito Santo, que vem sobre vocês. 
Por quê? Porque Jesus prometeu a quem 
acreditasse Nele”, frisou Dom Pedro.

Os crismados destacaram a importância 
de receberem o sacramento. “Muito 
feliz, mudou minha vida, da água para o 
vinho. Vejo a diferença na minha vida, 

Vocês serão crismados para ser nota dez,
diz Dom Pedro aos jovens de São Caetano
Primeira celebração de Crisma com metodologia do itinerário da Iniciação à Vida Cristã

recomendo para todos. Tenho 32 anos. A 
gente entra para a Igreja pela dor ou pelo 
amor, entrei pela dor. Procurei a Deus 
porque estava em um momento muito 
difícil, ainda estou, mas estou com Deus, 
com a certeza da vitória”, disse Eduardo 
Covino, da Paróquia Santo Antonio. “Ser 
crismada é uma realização. Gostei muito, 
especialmente do nosso retiro porque 
conhecemos pessoas novas. Foi tudo 
muito bom”, emendou Luana Ferreira de 
Paula, da Paróquia São João Batista.

Coordenador da Pastoral Catequética, 
Pe. Jordélio Siles Ledo, css, que 
também destacou a unidade na ação 
pastoral, ainda lembrou a importância 
do catequista. “Buscamos uma unidade 
sacramental, a unidade pastoral e a 
dimensão de resgatar valorização do 
catequista, entendendo o catequista 
como educador da fé, como alguém que 
apresenta Jesus aos jovens, para que se 
apaixonem por Ele e tornarem discípulos 
missionários”, frisou o sacerdote.

O Movimento da Cultura da 
Divina Misericórdia celebrou a 
Festa da Divina Misericórdia de 

2016 com vários eventos de fé, culminando 
no domingo, (03/04) com a missa presidida 
por Dom, Pedro Carlos Cipollini, às 11h 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo. 
O bispo, ao iniciar a celebração disse: “a 
misericórdia será a última palavra que será 
dita nos fins do mundo, por que é com 
esta medida que Deus olhará cada um de 
nossos atos”.

A celebração também recordou São 
João Paulo e santa Faustina, ele o papa, e 
ela a primeira santa deste milênio, ambos 
incentivadores maiores da devoção à 
Divina Misericórdia.

Em seus ensinamentos, Dom Pedro 
passou para a assembleia que “o mundo é 
muito duro e precisa muito da misericórdia. 
A maldade até parece estar em todos os 
lugares, mas os maus são poucos, só que 
costumam fazer muito barulho. Acreditem! 
A bondade está tomando conta dos 
corações humanos. É Jesus que nos pede 
para acreditar que no final o bem vencerá”.

O diretor espiritual do movimento, Padre 
Fernando Valladares deixou sua mensagem 
ao final da missa: “Quero agradecer o 
empenho de cada um dos agentes deste 
movimento que anos a fio trabalham pela 
misericórdia em nossa Diocese. Como 
Dom Pedro disse, mundo precisa da luz da 
misericórdia. Sejamos luz em nossos locais 
de trabalho, em nossos lares, em todos os 
nossos meios de convívio”.

Antes da bênção final, Dom Pedro 
abençoou nas rosas, brancas e vermelhas, 
as cores que simbolizam o sangue jorrado 
de Jesus Cristo e a água que nos purifica. 
As flores foram entregues a todos que 
participaram da celebração.

FESTA DA MISERICÓRDIA DESPERTA 
A CERTEZA DO PERDÃO DIVINO

Dom Pedro Cipollini está 
visitando, durante o Ano 
da Misericórdia, as igrejas 

da Diocese escolhidas como locais 
de peregrinação. E na Basílica Menor 
Nossa Senhora da Boa Viagem, a Matriz 
de São Bernardo, o bispo da Diocese 
de Santo André presidiu Santa Missa, 
que foi concelebrada pelo pároco-reitor 
local, Pe. Giuseppe Bortolato, cs.

Aquele domingo também foi 
especial devido à celebração da Divina 
Misericórdia, e Dom Pedro recordou a 
necessidade da misericórdia de Deus. 
“Nossa caridade desconhece o perdão 
misericordioso. A justiça humana 
descamba para a vingança, mas Deus, 
através do perdão e misericórdia, 
quer que todos recebam a chance de 
melhorar. Aquele que recebe o perdão 
vive em uma nova dimensão”, destacou. 
“Quem descobre o amor misericordioso 
de Deus é um ser novo”, completou.

Ele também pediu para os fiéis não 
fecharem as portas, como aconteceu 
com os apóstolos após a morte de 

Jesus. “Onde as portas estão fechadas 
não existe missão. Se a porta da igreja 
está fechada, não há missão. Precisa 
abrir as portas, ir ao encontro para 
anunciar a ressurreição de Jesus e Sua 
misericórdia. Às vezes nos fechamos 
em nós mesmos”, ressaltou.

DOM PEDRO: QUEM DESCOBRE O AMOR
MISERICORDIOSO DE DEUS É UM SER NOVO

17 a 19/05 - 9h - Formação Permanente do Clero 
- No Espaço São Miguel, na Vila Bastos, em Santo 
André.

Dia 18/05 - Quarta-Feira - 19h - Formação para os 
Leigos no prédio da Cúria.

Dia 20/05 - Sexta-Feira - 9h - Reunião Geral do 
Clero. No Espaço São Miguel, na Vila Bastos, em 
Santo André.

21 a 29/05 - 9h - Visita Pastoral Região - Santo 
André - Centro. 

Dia 27/05 - Sexta-Feira - Primeiro aniversário da 
Nomeação de Dom Pedro para a Diocese de Santo 
André.

Dia 10/06 - Sexta-Feira - 19h30 - Palestra de Dom 
Pedro sobre a Campanha da Fraternidade, na sede da 
Câmara de SBC.

Dia 12/06 - Domingo - 10h30 - Abertura da Semana 
do Migrante na Matriz de Santo André

18 a 26/06 - 9h - Início da Visita Pastoral na 
Região SBC Anchieta. 
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Os diocesanos de Santo André 
foram pegos de surpresa na 
manhã de 18 de abril, com 

a notícia do falecimento do Diácono 
Permanente Geraldo Confortini, que 
vinha servindo há seis meses na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, em Santo 
André, mesmo tendo apresentado o seu 
pedido de renúncia, por ter completado 
recentemente, setenta e cinco anos 
de vida. Aliás, esta paróquia foi a sua 
comunidade onde iniciou sua caminhada 
de serviço ao Reino de Deus.

Pela manhã, o bispo diocesano Dom 
Pedro fez o Ritual de Exéquias, sendo que 
a Missa de corpo presente foi celebrada 

a tarde no Memorial Fenix, e presidida 
pelo Padre Jean, com a presença de 
diáconos permanentes da Diocese de 
Santo André. Também se fez presente o 
Padre Rubens, que mesmo debilitado e 
utilizando-se de uma cadeira de rodas, 
ali esteve para dar seu adeus ao querido 
amigo de jornada cristã.

Dom Pedro também enviou uma 
mensagem de reconforto aos familiares, 
e de lembranças carinhosas ao servidor 
de Jesus Cristo que nos deixa para ir aos 
braços do Pai Celestial.

O sacerdote celebrante, Padre Jean, 
em sua homilia lembrou que “A morte 
é ainda desconhecida, e que nos assusta 

por provocar uma ruptura, mas que a 
certeza de que quem crê em Jesus Cristo 
tem a vida eterna nos reconforta e nos 
traz paz”. Sobre Diacono Geraldo disse 
“Nosso querido irmão procurou agir na 
caridade para produzir frutos. Frutos 
que geraram qualidade de vida em todos 
nós e nos ajudaram a nos reparar para o 
nosso encontro com Jesus Cristo”.

Diacono Lázaro e Diácono Vicente 
também prestaram homenagens e 
pediram uma salva de palmas ao amigo 
servidor de Jesus Cristo. “Fiquemos 
felizes, afinal hoje é o primeiro dia da 
nova vida do Geraldo ao lado de Jesus 
Cristo”.

Diácono Geraldo Confortini serviu o Reino de Deus

comemorado de forma intensa, 
especialmente por que deveremos 
contar com a presença, mais uma vez, 
do querido Papa Francisco.

Os preparativos em todo o país 
já começaram, um ano antes da 
data maior, com as dioceses se 
programando para esta finalidade. 
A Diocese de Santo André também 
vai vivenciar esta grande emoção, 
começando por recepcionar a 
Imagem Peregrina.

Uma Grande Romaria Diocesana 
vai em busca da Imagem Peregrina, 
em Aparecida. O encontro vai 
acontecer no dia 14, segundo sábado 
de maio. As caravanas estão sendo 
montadas em cada paróquia, e por isso 
é importante que você, fiel católico, 

converse com seu sacerdote e veja 
como fazer parte dela. Lembrando 
que os romeiros das sete cidades do 
Grande ABC vão participar da missa 
televisionada às 9 horas da manhã.

O sacerdote coordenador do Centro 
de Pastoral da Diocese, Padre Joel 
Nery, reforça que no domingo seguinte, 
(15/05) será feita solenemente a 
entronização da imagem na Diocese de 
Santo André, quando será acolhida no 
Santuário Nossa Senhora Aparecida, 
no bairro Paulicéia, em São Bernardo 
do Campo.

Depois a imagem peregrina 
de Nossa Senhora Aparecida vai 
percorrer as oito Regiões Pastorais 
de nossa diocese e dessa forma, 
passar em todas as 99 paróquias.

No ano que vem – 2017 
– serão celebrados 
os trezentos anos 

do aparecimento da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida. 
Este acontecimento marcante 
de fé do povo brasileiro será 

A Diocese de Santo André vai se encontrar em Aparecida no dia 14

Com a participação de mais de duzentos e cinquenta 
agentes inscritos, aconteceu de 11 a 15 de abril, 
no Edifício-Sede da Mitra Diocesana de Santo 

André, a IX Semana Catequética Diocesana, encontro 
coordenado pelo Padre Jordélio Siles Ledo e realizado pela 
Comissão Diocesana de Animação Bíblico Catequética.

A abordagem das palestras versaram o Itinerário 
Catequético da CNBB, visando conhecer a produção 
do texto e a urgência de repensar a catequese a partir da 
Iniciação à Vida Cristã como um novo paradigma para a 
ação evangelizadora. Modelo que está sendo implantado na 
Diocese de Santo André. 

(Ver a reportagem sobre o Crisma, na página 4).

Itinerário Catequético é aprofundado na Semana Diocesana

Convidado pela direção da TV+, do Sistema Net, o Bispo da Diocese de 
Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini tem participações diárias 
nesta emissora que tem abrangência nas cidades do Grande ABC. Suas 

mensagens, com duração de cinco minutos, podem ser assistidas em três momentos 
diários: 6h da manhã, Meio-dia e 18h.

MENSAGENS DE 
DOM PEDRO NA TV+



6 NOTÍCIAS DA DIOCESEMaio de 2016 - A BOA NOTÍCIA

21/05/2016
09h – Missa de Abertura na Paróquia 
Santo Antonio
10h – Início das Visitas Missionárias no 
Núcleo Tamarutaca
10h30 – Encontro com os Setores 
Administrativos/CAEPs, Tesoureiros e 
Secretários
16h – Missa com os agentes do 
Ministério da Caridade na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima
17h – Encontro com agentes do 
Ministério da Caridade na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima

22/05/2016
09h – Missa com as Religiosas na 
Paróquia Santa Rita de Cássia
10h – Início das Visitas Missionárias no 
entorno da Paróquia Santa Rita de Cássia
10h30 – Encontro com Religiosas e 
Novas Comunidades
16h – Encontro com os Jovens na 
Paróquia Nossa Senhora do Paraíso
18h – Missa com os Jovens na Paróquia 
Nossa Senhora do Paraíso

23/05/2016
09h – Café da Manhã com a PM, GCM, 
Bombeiros e Exército no Comando da 

Prestes Maia
14h – Visita ao CPD no Presídio da Vila 
Palmares
19h30 – Missa e Encontro com o 
Ministério das Coordenações na 
Paróquia Nossa Sra das Dores

24/05/2016
09h – Visita aos Enfermos do Hospital 
Mário Covas
10h – Visita aos Enfermos do Hospital Dr. 
Cristovão da Gama
12h – Almoço na casa de um enfermo
15h – Bênção e Visitas na “FAISA” (UPA)

17h – Missa no Hospital Brasil
19h30 – Missa com os agentes e 
Profissionais da Saúde na Paróquia São 
Judas Tadeu

25/05/2016
09h – Encontro na Fundação Santo André
12h – Almoço na Paróquia Santa Luzia 
e São Carlos Borromeu
15h – Sessão da Câmara Municipal com 
os vereadores de Santo André
19h30 – Missa e Encontro com a 
Pastoral Familiar na Paróquia Jesus 
Bom Pastor

VISITAS MISSIONÁRIAS

Missa Campal encerra segunda 
Visita Pastoral Diocesana
Deus preparou este bonito dia, para nós missionários, nos reunirmos

O belo sol na manhã de domingo, 
(01/05), foi uma bênção de 
Deus, que premiou a todos 

que participaram da Missa Campal que 
encerrou a Visita Pastoral da Diocese de 
Santo André, na Região Mauá, quando 
por dez dias, o bispo diocesano esteve a 
frente da ação missionária que percorreu 
as comunidades, de Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra.

Dom Pedro iniciou sua fala dizendo que 
“De vez em quando as famílias se reúnem 
para tirar uma foto, e nós Família de 
Jesus Cristo, nos reunimos aqui hoje para 
mostrarmos nossa fé, nossa esperança, e 
como somos unidos à nossa Igreja. Como 
bispo me sinto muito feliz hoje. Agradeço 
a presença dos senhores padres, que nos 

sinalizam a vida de Jesus aqui na Terra”.
Sobre a homilia, o bispo salientou 

que “A Palavra de Deus nos fala de 
algo importante, algo que nos ajuda na 
caminhada da fé. Jesus falou aos seus 
discípulos, que Ele estaria de outra 
maneira junto ao seu povo. Agora com 
a força do Espírito Santo. E a Igreja 
compreendeu que aquele céu sem dor 
já podia ser vivido desde já, aqui. A 
Igreja entendeu que não precisávamos 
ficar esperando, podíamos viver desde 
já a alegria de estar com Deus, bastava 
acreditar em Jesus Cristo. E assim, as 
comunidades cristãs se tornaram a Nova 
Jerusalém. A nossa Igreja é ainda mais 
bonita por dentro. Esta beleza só é vista 
por quem está dentro dela”.

Demonstrando uma imensa alegria, 
Dom Pedro relatou a caminhada 
missionária da Região Mauá. “A Palavra 
de Deus nos anima a viver da forma 
que vivemos esta semana, ou seja, de 
forma missionária, visitando as casas, 
se alegrando com tudo que estava 
acontecendo. Acreditando que o amor 
transforma aqueles que são tocados pelo 
Evangelho, pelo amor do Espírito Santo. 
O verdadeiro templo, somos nós, o povo 
de Deus, que se torna missionário para 
levar luz para os irmãos, para o próximo. 
Deus habita nesta assembleia, no coração 
de cada um. E Deus nos torna missionário, 
por que a Igreja não pode se acomodar, 
mas sim, ser uma Igreja que sai em busca 
de seu povo. Cada um vivendo a missão e 
se dando em testemunho desta fé”.

O Primeiro de Maio foi enaltecido por 
Dom Pedro. “Elevemos uma prece a 
todos os trabalhadores, principalmente 
ao grande número que se encontram sem 
emprego. Essa multidão de pessoas sem 
emprego. Que luta, mas não consegue a 
dignidade no trabalho. Hoje somos dez 
milhões de desempregados. O desemprego 
faz o povo sofrer. E isto acontece por 

causa da ganância, dos poderosos que 
optam pelo lucro fácil. Mas não devemos 
nos desanimar. Estamos com Jesus. Não 
percamos a esperança. Acreditemos 
sempre em Jesus Cristo”. Ao final da 
missa o bispo abençoou as carteiras de 
trabalho estendidas por grande parcela 
que estão a procura de um novo emprego.

O Coordenador da Região Pastoral 
Mauá, Padre José Silva também deixou 
sua mensagem. “A alegria de vivermos 
estes dez dias de Visita Pastoral vai 
continuar por que vamos prosseguir neste 
trabalho missionário. Senti esta alegria no 
sorriso de todos que participaram desta 
ação, e que transmitiram em palavras o 
desejo de dar sequência na missão”.

A assembleia também ouviu a palavra 
do prefeito Donizete: “Após saudar todos 

os padres, agradeço a iniciativa de Dom 
Pedro que trouxe muita alegria para 
Mauá. Uma ação de renovou e fortaleceu 
a fé do povo”.

Durante dez dias vivendo a alegria de levar a Igreja aonde o povo está

Fotos: Fernanda Minichello
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O Conselho Diocesano de 
Pastoral (CDP) se reuniu no dia 
2 de abril, na Cúria Diocesana, 

no Centro de Santo André, para tratar de 
assuntos pastorais da Diocese de Santo 
André. Nesse encontro, que acontece 
bimestralmente, um dos temas discutidos 
foi a instituição do Conselho Regional de 
Pastoral (CRP).

Participaram da reunião o bispo da 

Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, o vigário geral da 
Diocese, Pe. Ademir Santos de Oliveira, 
o vigário episcopal para pastoral e 
coordenador diocesano de pastoral, Pe. 
Joel Nery, a secretária executiva, Wilma 
Carvalho, o diácono permanente Nilton 
Ferreira (representando os diáconos), e 
os coordenadores regionais: Pe. Enzo 
Campangna (Santo André/Centro), Pe. 

Tiago Silva (Santo André/
Utinga), Pe. Gonise Portugal 
(São Bernardo/Anchieta), Pe. 
Julio Rodrigues (Diadema), Pe. 
Wanderson Cintra (São Caetano) 
e Pe. José Silva (Mauá/Ribeirão 
Pires/Rio Grande da Serra).

O CRP estará sob 
responsabilidade do sacerdote 
coordenador regional e contará 

com outros representantes da região 
(veja ao fim do texto quem são). Segundo 
Pe. Joel, o objetivo deste Conselho é 
“articular a comunhão entre as paróquias 
da região, viabilizar o bom andamento 
das orientações vindas do CDP, bem 
como das demais ações evangelizadoras 
necessárias à Região Pastoral. Além 
disso, deverá levar ao CDP as sugestões 
que surgirem na Região Pastoral”.

O sacerdote também destaca a 
unidade como um dos benefícios do 
CRP. “Vai também viabilizar o trabalho 
pela unidade na evangelização, com 
canais comuns, refletindo, dinamizando 
e fazendo acontecer a vida pastoral na 
Diocese. É um trabalho de comunhão 
diocesano”, explicou Pe. Joel.

A reunião também tratou das visitas 
pastorais, que contam com a presença 

de Dom Pedro. As duas primeiras foram 
na Região São Bernardo/Centro e em 
Mauá/Ribeirão Pires/Rio Grande da 
Serra. A próxima será na Região Santo 
André/Centro.

Veja quantos serão os representantes do 
Conselho Regional de Pastoral (CRP):
Padre coordenador da Região Pastoral;
3 representantes dos párocos e/ou 
Vigários paroquiais;
1 represente dos religiosos(as) presentes 
na região;
1 ou 2 Diáconos Permanentes - 
Representante dos Diáconos presentes 
na Região;
2 leigos de cada paróquia da Região - 
representantes do CPP;
1 Representante de cada pastoral/
movimento se houver coordenação/
organização regional.

Diocese institui os Conselhos Regionais
NOTÍCIAS DA DIOCESE Maio de 2016 - A BOA NOTÍCIA

É um trabalho de comunhão diocesano

Coleta Lugares Santos
Lugares Santos são os locais onde Jesus nasceu, viveu, caminhou, morreu e ressuscitou. Esses locais são Ihrejas, grutas, casas e outros ambientes sagrados. Esta coleta  

que acontece na Sexta-Feira Santa é destinada a manutenção destes santos lugares. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 29 de Abril de 2016.

Coleta Campanha da Fraternidade
Gesto concreto da Campanha da Fraternidade, a também conhecida coleta da Solidariedade, é realizada pelas dioceses, paróquias e comunidades de todo o país no 

Domingo de Ramos. Esta coleta é voltada para o apoio a projetos sociais da Igreja. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 29 de Abril de 2016.
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Maio é especial, 
sobretudo pela 
celebração do Dia 

das Mães. Os católicos, além 
de homenagearem as mulheres 
que amam e criam seus filhos, 
também honram a Mãe de Jesus. 
Desta forma, maio é o mês de 
Maria.

O Papa Paulo VI, em uma carta 
sobre o mês mariano escreveu: “o 
nosso espírito exulta ao pensar no 
espetáculo comovente de fé e de 
amor que será oferecido em todas 
as partes da terra em honra da 
Rainha do céu”.

As paróquias e comunidades 
se dedicam de forma especial 
à oração do Rosário, novenas, 
coroações e homenagens a Nossa 
Senhora. E, de forma especial, 

Mês de Maria

Mílites e voluntários 
participaram da palestra 
com Nathalia Silva e 

animação do ministério de música da 
Milícia da Imaculada, D’Maria. Logo 
após, a Santa Missa foi celebrada 
pelo Frei Sebastião Benito Quaglio e 
encerrada com uma homenagem solene 
dos voluntários com a entrada de uma 
imagem de Nossa Senhora que foi 
abençoada por São Padre Pio antes que 
Frei Sebastião viesse como missionário 
para o Brasil. A comovente celebração 
esteve dentro das comemorações pelos 

Jubileu de Ouro
Dia 24 de abril foi um domingo muito especial na Milícia da Imaculada!

Arquivo MI

VENHA COROAR NOSSA SENHORA 
NA MILÍCIA DA IMACULADA

No domingo, 29 de maio, 
as diversas atividades 
no Santuário Imaculada 

Conceição e São Maximiliano Kolbe 
começam às 10h. As 15h haverá a Missa 
e, logo em seguida, a Coroação de Nossa 
Senhora. Todas as crianças podem vir 
vestidas como anjinhos e também é 
possível vir com o grupo de catequese. 
Saiba mais ligando para (11) 4397-6511

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA

A Milícia da Imaculada promove um retiro para preparar jovens e adultos que 
desejam se consagrar a Nossa Senhora nos dias 21 e 22 de maio.

Mais informações:  (11) 4397-6500 ou pelo
e-mail: milicia@miliciadaimaculada.org.br

confiam à Virgem Maria as necessidades 
e esperanças.

Paulo VI, em sua carta encíclica 
de 1965, escreveu que “é para Maria 
que se levantam neste mês mariano 
as nossas súplicas, implorando com 
maior fervor e confiança as suas 
graças e os seus favores”. O Papa 
destacou que Maria é a “dispensadora 
generosa dos tesouros da misericórdia 
de Deus” e a Ela devemos pedir que 
“acolha benigna os pedidos de paz 
que a ela sobem de todos os pontos da 
terra; ilumine os que dirigem os povos; 
consiga que Deus, dominador de 
ventos e tempestades, acalme também 

Ela é o sol de um novo amanhecer

as tempestades dos corações humanos 
em guerra e ‘nos dê a paz nos nossos 
dias’, a paz verdadeira, que se funda 
nas bases sólidas e duradouras da 
justiça e do amor”.

São Maximiliano Kolbe nos lembra que 
“Maria não é apenas Mãe de Deus, mas 
também nossa mãe”. Maria é uma mãe 
especial, ela é misericordiosa e também é 
a Mãe da Misericórdia. Este é o tema da 
campanha extra da Milícia da Imaculada. 
A doação dos mílites vai proporcionar que 
esta mensagem chegue a mais pessoas, 
principalmente àquelas que ainda não 
fizeram experiência com a misericórdia 
de Jesus.

Acervo MI

Frei Sebastião no Santuário da MI

50 anos de ordenação sacerdotal do 
Frei Sebastião.

Maria não é apenas Mãe de Deus, mas também nossa mãe


