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A voz do Pastor

“Para educar uma criança, é 
necessário uma aldeia inteira”. Com esse 
provérbio africano, o Papa Francisco 
reconhece a necessidade de unir 
esforços para formar pessoas maduras, 
com responsabilidade na construção 
do bem comum, e evoca uma ampla 
aliança pela educação envolvendo toda 
sociedade.

Para atender a esse chamado, a 
CNBB (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil), por meio de sua 
Comissão Episcopal Pastoral para a 
Cultura e Educação, a Anec (Associação 
Nacional de Educação Católica), a CRB  
(Conferência dos Religiosos do Brasil) 
e outros organismos realizaram, no dia 
31 de janeiro, o lançamento nacional 
do projeto “A Igreja no Brasil, com o 
Papa Francisco, pelo Pacto Educativo 
Global”, no auditório dom Helder 
Câmara, em Brasília (DF).

No lançamento, foi apresentado o 
Pacto Educativo Global, a ser celebrado 
no Vaticano pelo Papa Francisco em 14 
de maio de 2020. O convite foi lançado 
pelo Santo Padre no dia 12 de setembro 
de 2019, com o objetivo de “Reconstruir 
o pacto educativo global” e celebrar os 
5 anos da Encíclica Laudato Si, sobre 
o cuidado da casa comum. A liderança 
do Papa nesse processo já havia sido 
apontada pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura, a UNESCO, quando a 
instituição indicou que a humanidade 
carece de “uma autoridade moral” 
capaz de liderar uma aliança mundial 
pela educação, como o Papa Francisco.

Igreja no Brasil 
lança ações para 

o Pacto Educativo 
Global

Celebração acontece em
 14 de maio de 2020

Mensagem do Papa Francisco para
o 28º Dia Mundial do Enfermo

Sumo pontífice disse que é preciso conciliar os princípios de solidariedade e subsidiariedade,
cooperando para que todos tenham a saúde restabelecida

Estamos, neste mês após as férias, 
iniciando o ano com suas múltiplas 
tarefas, planos e atividades. A 
complexidade da realidade na qual 
vivemos, suas exigências são muitas e 
nos perguntamos: por onde começar? 
Penso que não temos outra resposta a 
não ser esta: começar sempre de Jesus.

Este ponto de partida que é o encontro 
com Jesus, proposto pelos bispos na 
Conferência do Episcopado Latino 
Americano, em Aparecida, é retomado 
como proposta pelo Papa Francisco. Partir 
de Jesus e do projeto do Reinado que Ele 
pregou e instaurou.

A alegria dos discípulos missionários 
brota do encontro com Jesus. Encontro 
que significa libertação do pecado, da 
tristeza, do vazio e do isolamento. Com 
Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar 
e desta alegria ninguém é excluído. 
Iniciemos, portanto, partindo de Jesus, o 
qual nos aponta para uma vida no amor 
e no serviço, pois foi assim que ele viveu 
e nos ensinou a viver.

Jesus nos mostra como testemunhar o 
Evangelho a partir de nossa ligação com 
Ele: “Partilhar a vida com todos, ouvir 
suas preocupações, colaborar material e 
espiritualmente nas suas necessidades, 

alegrar-nos com os que estão alegres, 
chorar com os que choram e comprometer-
nos na construção de um mundo novo” 
(EG 269). Jesus não nos pede que sejamos 
perfeitos, mas que não cessemos de 
melhorar, de progredir no caminho do 
Evangelho, de não desanimarmos.

Estamos vivendo nosso Ano 
Vocacional. Continuemos orando pelas 
vocações, em especial as vocações 
sacerdotais. Que as vocações sejam 
uma preocupação assumida por todos 
os segmentos de nossa Igreja Diocesana 
de Santo André. Também vivenciamos a 
Semana Bíblico-Catequética, momento 
importante para que os catequistas 
cresçam na preparação ao exercício 
desta missão cada vez mais necessária 
na Igreja, em especial quando nos 
referimos à Iniciação Cristã.

Durante o carnaval, muitos irmãos 
e irmãs estarão rezando e celebrando 
a alegria da fé em Jesus e seu amor 
redentor. O início da quaresma nos 
motivará a vivenciarmos a CF/2020, 
celebrando os encontros e a via-sacra 
preparados pela nossa Comissão 
Teológica Diocesana. Vamos participar!

Queridos irmãos e irmãs, desejo 
colocar sob a intercessão de Maria 

Santíssima este novo ano. Celebramos no 
início deste mês, dia 2/2, a apresentação de 
Jesus no Templo pelas mãos de Maria. As 
paróquias de Nossa Senhora da Candelária 
e Nossa Senhora dos Navegantes 
celebraram a padroeira neste dia. Que este 
ano seja iluminado pela luz que Maria nos 
entrega: Jesus! Que ele navegue conosco 
no itinerário que deveremos percorrer.

Rezem por mim que celebrarei, 
dia 25 deste mês, meus 42 anos de 
ordenação sacerdotal, bendizendo a 
Deus por tudo e, abençoando você que 
acabou de ler este texto.

 

Partir sempre de Jesus Cristo
A alegria dos discípulos brota de Cristo

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

No dia 3 de janeiro de 2020, 
o Papa Francisco divulgou 
a mensagem para o 28º Dia 

Mundial do Enfermo de 2020. O sumo 
pontífice inicia dizendo nesta data que, 
“Jesus dirige este convite aos doentes 
e oprimidos, aos pobres cientes de 
dependerem inteiramente de Deus para 
a cura de que necessitam sob o peso 
da provação que os atingiu. A quem 
vive na angústia devido à sua situação 
de fragilidade, sofrimento e fraqueza, 
Jesus Cristo não impõe leis, mas, na sua 
misericórdia, oferece-Se a Si mesmo, 
isto é, a sua pessoa que dá alívio. A 
humanidade ferida é contemplada por 
Jesus com olhos que veem e observam, 
porque penetram em profundidade.”

O Papa finaliza destacando que “neste 
XXVIII Dia Mundial do Doente, penso 
em tantos irmãos e irmãs de todo o mundo 
sem possibilidades de acesso aos cuidados 
médicos, porque vivem na pobreza. Por 
isso, dirijo-me às instituições sanitárias e 
aos governos de todos os países do mundo, 
pedindo-lhes que não sobreponham o 
aspeto econômico ao da justiça social. Faço 
votos de que, conciliando os princípios 
de solidariedade e subsidiariedade, se 
coopere para que todos tenham acesso 
a cuidados médicos adequados para 
salvaguardar e restabelecer a saúde. De 
coração agradeço aos voluntários que 
se colocam ao serviço dos doentes, 
procurando em não poucos casos 
suprir carências estruturais e refletindo, 

com gestos de ternura e proximidade, a 
imagem de Cristo Bom Samaritano.”
Leia a íntegra da carta no site:  
www.diocesesa.org.br 
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Será que agimos em prol da 
preservação da vida e dos 
cuidados com o próximo? 

Nesta reportagem especial vamos 
mostrar que isso é possível, por meio das 
vocações que atuam em nossa diocese, 
que lutam por um mundo mais humano 
e que o amor seja o protagonista. 

Gesto de humildade
O assessor diocesano da CF, Pe. 

Frei Geraldo Santos, relembra dos 
tempos de missionário no Acre, em 

2005. “Morava 
numa cidade 
pequena Plácido 

de Castro, a 100 
km da capital Rio 
Branco. Lembro 
com carinho dos 

Campanha da Fraternidade 2020
Histórias que transformam vidas

O tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
(Lc 10, 33-34) nos faz refletir de como somos Igreja numa sociedatde muitas vezes individualista

dias que saímos de casa para a missão 
nos Ramais (seria para nós, a zona rural) 
levar a palavra de Deus para aquele povo 
tão longe das grandes cidades, onde 
não havia chegado nem luz elétrica, 
nem água encanada”, descreve sobre a 
realidade local.

“Fui para um Ramal distante, dentro 
da Floresta Amazônica. Quando cheguei 
no povoado estava com muita sede, pois 
o calor era terrível! Pedi para uma das 
mulheres um copo de água! Ela disse: 
“Padre, aqui água só da cacimba (poço)”. 
Quando me trouxe a água estava barrenta 
e até com alguns pedaços de grama! Olhei 
para aquela situação de extrema pobreza 
e simplicidade, não poderia deixar de 
ser um deles”, relembra. “Pensei “do pó 
vim e do pó voltarei”. Bebi com grande 
alegria uma das águas mais importantes 
da minha vida, pois me senti um deles.”

Resgate da vida
Outra incrível 

história envolve 
os irmãos da 
Fraternidade O 
Caminho. “Um 
dia, quando 
os irmãos e as 
irmãs iam para 
a missa, 
ao passar 
por um 
amontoado de 
entulho, ouviram um gemido saindo 
de lá. Era uma mulher já idosa. Com 
a ajuda de policiais, que resistiram um 
pouco em colocá-la no carro, pois ela 
fedia muito, levaram-na para a casa das 

irmãs, que prontamente a 
levaram para o banheiro 
para dar-lhe um banho”, 
reproduz, Frei Tarcisio 
da Santíssima Virgem.

Essa mesma mulher 
continha várias feridas, 
por onde alguns bichinhos 
começavam a aparecer, 
inclusive na cabeça. As 

irmãs levaram-na para vários hospitais, 
mas como rejeitaram a atendê-la, as 
mesmas decidiram cuidar dela. “Todos 
os dias as irmãs com uma pequena pinça 
tiravam um por um daqueles bichinhos e 
colocavam pomada. Hoje, aquela mulher 
que cheirava a carne apodrecida e era 
devorada viva, está em uma de nossas 
casas completamente recuperada e feliz. 
Ela se chama Dona Maria e é muito 
amada por todos”, complementa.

Convivência com a solidão
O casal de vicentinos 

Nalva e Genivaldo 
Moura da Silva tem 
ciência de como é 
preciso praticar o 
companheir ismo 
para vencer a 
solidão e a tristeza. 
Ao lado da mãe, 
Aldeni Avelina - a 
mais experiente 

vicentina com 
83 anos -, ela diz que são 

muitas histórias nas visitas aos 
idosos da Casa São Vicente de Paulo, 
na Estrada dos Alvarenga, em São 
Bernardo. “O abandono por filhos 
e netos é de cortar o coração. As 
senhorinhas gostam de maquiagem e 
os homens de cigarros e os que têm 
saúde vão dançar aos fins de semana”, 
confidencia.

Os vicentinos exercitam a 
solidariedade realizando todas as 
semanas, a entrega de cesta básicas, 
ajudas com móveis, doação de remédios 
e roupas, além das comemorações anuais 
na Páscoa, dia das mães, das crianças, e 
festa com as famílias no fim de ano. 

Recuperação da dignidade
“A tristeza estampada no rosto e a 

bondade no olhar. Por ter cometido um 
crime há anos, achava-se indigno de ser 
perdoado. Quantas conversas, 
q u a n t a s 
lágrimas. 

Hoje se encontrou com o filho e vive 
com a família, frequenta a igreja e 
propaga o amor de Deus”. Essa é a 
história de Pedro contada por Thitha 
Samoggin, da Pastoral de Rua Servos 
da Misericórdia, da Paróquia Nossa 
Senhora da Salete, em Santo André.

O grupo realiza todo mês atividades 
com os irmãos de rua e que precisam 
de uma palavra de conforto, alimento 
e forças para reverter o cenário muitas 
vezes desfavorável. “O amor é capaz de 
transformar vidas”, completa Thitha.

Doação pelo próximo
Ser doador de medula óssea 

para sua irmã que estava com 
leucemia e contribuir decisivamente 
para a cura, em 2019. Eis o relato 
do diácono Vagner Monteiro da 
Silva, o Vavá, sobre qual missão 
devemos cumprir neste mundo. 
“A vida é o maior dom que Deus 
nos deu, que só somos capazes de 
viver, se sentirmos compaixão e 

cuidar do próximo.”
Vavá atua 

como diácono 
na Paróquia 
São Sebastião, 

em Rio Grande 
da Serra, e 
também revela 
uma experiência 
positiva que 
contribuiu para 
o crescimento de 
sua fé: as visitas 

missionárias em 2016, nas regiões 
pastorais da diocese. “Vivenciamos de 
perto a dor, o sofrimento e a carência do 
povo e aprendemos a ser gratos a Deus”, 
revela, em mais um ensinamento que 
é possível com amor e solidariedade 
transformar a vida das pessoas.

Abertura da Campanha da 
Fraternidade 2020 na Missa 

Quarta-feira de Cinzas
26 de fevereiro, 19h, Catedral

Nossa Senhora do Carmo
Celebração presidida por

Dom Pedro Carlos Cipollini

Adquira o livreto da Campanha 
da Fraternidade em sua paróquia
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"A missão nos dá a graça de nos 
aproximarmos mais intensamente 
do povo de Deus". As palavras 
do seminarista Gustavo Laureano 
descrevem a Missão dos 29 seminaristas 
da Diocese de Santo André que 
aconteceu entre os dias 25 de janeiro e 
1º de fevereiro, em Mauá.

A abertura ocorreu no dia em que a Igreja 
Católica comemorou a festa da Conversão 

de São Paulo Apóstolo com a celebração 
realizada na Capela Santa Edwiges, no 
Jardim Alto da Boa Vista. Já a missa de 
encerramento foi realizada na Paróquia São 
Vicente de Paulo, no Parque São Vicente.

“Que vocês possam ser felizes na 
vocação que Deus está chamando a 
exercer e que possam discernir neste 
período de formação, a solidez deste 
chamado. O ponto de referência é o 

amor a Cristo”, reflete o bispo diocesano 
Dom Pedro Carlos Cipollini.

Ao longo da semana, os seminaristas 
participaram de análise socioeconômica 
e religiosa do município, visitas às 
famílias, hospitais, casas de repouso, 
trabalhos com pastoral de rua e encontros 
com a juventude. A edição deste ano teve 
como tema “Ai de mim se eu não pregar 
o evangelho” (1Cor 9,16).

Missão dos Seminaristas:
Jesus é o centro da vida do missionário
29 candidatos ao sacerdócio participaram de missas, visitas nas casas, hospitais e ações sociais, em Mauá

No dia em que a Igreja 
Católica comemorou 
a Festa da Luz e 

Apresentação de Jesus, a Missa em 
Ação de Graças pelo XXIV Dia 
Mundial da Vida Consagrada na 
Diocese de Santo André aconteceu 
no sábado (1º/02), na Paróquia Santa 
Teresinha, em Santo André. Diante 
de representantes de congregações, 
institutos e ordens, Dom Pedro 
pontuou que “o acolher Jesus é uma 
questão de vida, de atitude, não é uma 
questão sentimental, de sentimento só, 
mas questão de adesão com a vida.”

Acolher o projeto de 
Deus é compromisso 
da vida consagrada

Celebração reuniu religiosos e 
religiosas, na Paróquia Santa Teresinha

A Escola Diocesana de 
Teologia promove a 
abertura do ano letivo para 

a nova turma, ao lado dos alunos e 
alunas do 2º e 3º ano, que participarão 
da Aula Magna apresentada pelo bispo 
da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, na terça (11/02), às 
19h30, no auditório da Cúria. Esse 
encontro é aberto ao público em geral.

O curso de teologia visa o 
aprofundamento nos estudos sobre a 
história da Igreja, da Bíblia e da vida de 
Cristo. Vale lembrar que a formatura da 
primeira turma de 23 alunos de Teologia 
ocorreu em dezembro de 2019.

Aula inaugural
com nova turma 
Bispo diocesano inaugura ano letivo 

dos alunos do curso na Diocese

Setor Juventude aguarda jovens de todas as regiões para atividade anual

O Setor Juventude da 
Diocese de Santo André 
convida os jovens e 

as famílias das 106 paróquias a 
participarem de mais uma edição da 
Caminhada Quaresmal, no domingo 

(1º/03), na Região Pastoral Mauá.
A programação começa às 8h com 

a concentração na Paróquia  Imaculada 
Conceição (Praça Monsenhor Alexandre 
Venâncio Arminas, 01 - Matriz). O 
percurso segue pelas ruas da cidade em 

direção à Paróquia São José (R. Lazar 
Segal, 333 - Vila Assis Brasil), onde 
será realizada a Santa Missa, às 10h30, 
e o encerramento da peregrinação. 
Informações sobre inscrições no site: 
www.diocesesa.org.br .
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O Natal do ano passado foi 
especial para a Comunidade 
do Parque Novo Oratório. 

Além da chegada do Menino Jesus, 
os fiéis ganharam um verdadeiro 
presente no domingo (22/12), com a 
instalação da nova Paróquia Maria 
Imaculada, que foi capela por mais 
de cinco décadas, localizada na Rua 
Fenícia, 774, na Região Pastoral Santo 
André  - Utinga.

Desmembrada da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, essa é a 106ª 
paróquia da Diocese de Santo André.

O bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, celebrou a missa e 
também nomeou o Pe. Frei Carlos 
Alberto de Queiroz, da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, como 
primeiro pároco do local.

“Nós temos a satisfação de instalar 
essa paróquia, Maria Imaculada, uma 
paróquia dedicada a Nossa Senhora, 
uma devoção muito querida do nosso 
povo brasileiro”, comentou Dom 
Pedro, ao citar as inúmeras paróquias 
dedicadas ao título de Imaculada 
Conceição na diocese.

Presente de Deus,
Maria Imaculada é a

106ª paróquia da Diocese
Fiéis participaram da criação da nova paróquia localizada na Região Pastoral Santo 

André - Utinga e da apresentação do novo pároco, Frei Carlos Alberto de Queiroz Com o tema “Transformai-vos pela renovação do vosso espírito”, os 
Rebanhões de Carnaval organizados pela Renovação Carismática 
Católica acontecem entre os dias 22 e 25 de fevereiro, nas sete cidades 

do Grande ABC. Como gesto de solidariedade, a organização solicita que cada 
participante doe um 1kg de alimento não perecível no dia do encontro. As crianças 
também são bem-vindas, já que em cada local haverá o Espaço Kids.

Confira a programação completa

Localizada na Região Santo André – Utinga, 
a Paróquia Santa Teresinha festejou o 
Jubileu de Carvalho (80 anos) com uma 

programação especial. No dia 25 de janeiro, data 
do decreto de criação da igreja, carreata e missa 
celebraram as oito décadas de existência. No dia 1º 
de fevereiro ocorreu a Missa e Festa Comemorativa 
com a celebração presidida por Dom Pedro e 
concelebrada pelo administrador paroquial, Pe. 
João Aroldo. E no dia 12 de fevereiro, às 19h, vai 
acontecer a sessão solene pelo Jubileu da paróquia, 
na Câmara Municipal de Santo André.

Oito décadas de
história da Paróquia

Santa Teresinha
Igreja foi inaugurada em 25 janeiro de 1940; missas, 

carreata e sessão solene integraram as comemorações

A Paróquia Nossa Senhora da Prosperidade, de 
São Caetano do Sul comemorou o Jubileu 
de Safira no dia 24 de dezembro de 2019, 

durante a celebração da Noite de Natal. A Missa em 
Ação de Graças pelos 65 anos de fundação da igreja foi 
celebrada pelo administrador paroquial, Pe. Luis Carlos 
Francisco. A comunidade relembrou a data recordando 
momentos da caminhada num mural de fotos e 
algumas famílias que contribuíram para a construção 
da paróquia, receberam medalhas comemorativas como 
reconhecimento ao trabalho pastoral.

Paróquia Nossa Senhora 
da Prosperidade comemora 

Jubileu de Safira
Igreja localizada em São Caetano

festejou 65 anos de história

 Região Santo André (Centro – 
Utinga – Leste)
Dias: 23 a 25 de fevereiro. Horário: 
7h30 às 17h30. Local: Ginásio do 
Parque Prefeito Celso Daniel. Endereço: 
Av.Dom Pedro II, 940 – B. Jardim

 Região São Bernardo (Centro e 
Rudge Ramos)
Dias: 22 e 23 de fevereiro. Horário: das 
13h às 21h. Local: Basílica Menor de 
Nossa Senhora da Boa Viagem. Endereço: 
Rua Padre Lustosa, 292 – Centro

 Região São Bernardo (Anchieta)
Dias: 22 a 25 de fevereiro. Horário: 
dia 22, das 15h às 22h30; dias 23 e 24, 
das 8h às 22h30; e dia 25, das 8h às 
18h . Local: Escola Estadual Euclydes 
Deslandes. Endereço: Estrada dos Casa, 
3321 – Jardim Ipê 

 Região São Caetano
Dias: 22 a 24 de fevereiro. Horário: 
Dias 22 e 24, das 8h às 17h30; e dia 23, 
das 8h às 20h30 
Local: Teatro CECAPE. Endereço: 
Rua Tapajós, 300 – Bairro Barcelona

 Região Mauá
Dias: 22 a 25 de fevereiro. Horário: Dia 
22, a partir das 14h; dias 23 a 25, a partir 
das 8h. Local: Ginásio Poliesportivo 
Celso Daniel. Endereço: Rua Fábio José 
Delpoio, 123 – Vila Noêmia

 Região Diadema
Dias: 22 e 23 de fevereiro. Horário: 
das 9h às 18h. Local: Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC – subsede 
Piraporinha. Endereço: Avenida 
Encarnação, 290 – Piraporinha

 Região Ribeirão Pires
Dias: 22 a 25 de fevereiro. Horário: dia 
22, às 19h; dias 23 a 25 (domingo), a 
partir das 8h. Local: Tenda Cultural do 
Complexo Ayrton Senna. Endereço: 
Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 
– Centro

 Região Rio Grande da Serra
Dias: 22 a 25 de fevereiro. Horário: 
Dia 22, a partir das 19h; dia 23, a partir 
das 8h30; dias 24 e 25, a partir das 
9h. Local: Praça da Bíblia, próximo à 
estação CPTM

A Paróquia Matriz Imaculada Conceição 
de Mauá completou seis décadas e meia 
de existência, em 2019. A comemoração 

da fundação da paróquia, que foi criada no dia 29 
de maio de 1954, aconteceu juntamente com a Festa 
da Padroeira, no fim de semana dos dias 7 e 8 de 
dezembro. As festividades também uniram fiéis de 
diversas paróquias que celebraram o aniversário 
de emancipação político-administrativa da cidade 
de Mauá, que também festejou 65 anos. Pároco da 
Matriz e coordenador regional, Pe. Cláudio Tafarelo 
agradeceu a presença de todos.

Mauá celebra 65 anos 
da Matriz Imaculada 

Conceição
Missa foi presidida pelo

bispo Dom Pedro
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Desde 1o de dezembro, 
vivemos o Ano Vocacional. 
As primeiras atividades 

começaram a  mobilizar a Diocese em 
2020. Além do início da peregrinação dos 
ícones do Bom Pastor pelas dez regiões 
pastorais, a visita das paróquias nas 

três casas do Seminário (Propedêutico, 
Filosofia e Teologia) será no dia 9 
de fevereiro. Os primeiros Despertas 
Vocacionais acontecem nos dias 15 e 16 
de fevereiro, respectivamente nas regiões 
Diadema e SBC – Anchieta.

Outra novidade é o lançamento do 

primeiro subsídio para a Hora Santa 
Vocacional, que será no formato do 
ABC Litúrgico, e disponibilizado no 
site www.diocesesa.org.br para que os 
grupos possam imprimir e rezar em suas 
paróquias.

“O objetivo principal é conscientizar 

as pessoas sobre a importância de uma 
cultura vocacional, bem como incentivar 
e despertar as vocações sacerdotais, 
sem deixar de valorizar os trabalhos dos 
religiosos e leigos em nossa diocese”, 
destaca o assessor diocesano da Pastoral 
Vocacional, Pe. Everton Gonçalves Costa.

A Pastoral da Educação 
da Diocese de Santo 
André realizou na quarta 

(22/01), a Abertura do Ano Letivo 
2020 com um “Momento Formativo 
e de Espiritualidade” que reuniu 
professores e profissionais da educação 
de todos os colégios católicos e escolas 
públicas do ABC.

Realizado no Instituto Sagrada 
Família, em Santo André, o encontro 
teve como destaques as palestras do 
bispo Dom Pedro: “Como ser educador 
na solidez do evangelho diante de uma 

sociedade líquida?” e do professor Paulo 
Aquino, da Fraternidade Divino Mestre: 
“A importância da espiritualidade na 
vida do educador cristão católico”, além 
da apresentação teatral da Irmandade do 
Servo Sofredor, sobre os cuidados com a 
vida e com o planeta.

O tema da Campanha da 
Fraternidade 2020 “Fraternidade e 
vida: dom e compromisso” com o lema 
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” 
(Lc 10, 33-34) foi apresentado pelo 
coordenador diocesano da Pastoral da 
Educação, Renan Evangelista.

Com o tema “Comunicar é 
nossa vocação” em sintonia 
com o Ano Vocacional 

Diocesano, a Pastoral da Comunicação 
da Diocese de Santo André realizará 
no sábado (15/02), das 8h às 11h30, 
a Manhã de Espiritualidade para 
agentes da PASCOM e interessados 
na temática para partilharem 
momentos de oração, meditação e 

confraternização. O encontro acontece 
no Auditório da Cúria Diocesana.

A atividade terá uma programação 
especial, com a presença do 
bispo diocesano Dom Pedro 
Carlos Cipollini e da religiosa da 
Congregação das Irmãs Paulinas, 
Irmã Helena Corazza. O encontro é 
gratuito e as inscrições estão abertas 
no site da Diocese.

O Coral Diocesano de Santo 
André abre as inscrições para 
novas vozes em 2020.

As inscrições estão abertas desde 
01/02 e vão até o dia 29 de fevereiro pelo 
site www.diocesesa.org.br.

As audições serão realizadas no dia 7 de 
março, a partir das 9h, na Cúria Diocesana, 
e a confirmação da inscrição será enviada 
por e-mail ou WhatsApp até o dia 3 de 

março com o horário individual do teste. 
Serão selecionados até 12 candidatos (5 
sopranos, 4 baixos/barítonos e 3 tenores) 
e os aprovados deverão participar que 
acontecem às quintas, das 19h às 21h30, 
ou aos sábados, das 9h às 11h30, na Cúria 
Diocesana.

Essa iniciativa atende aos itinerários 
de formação e evangelização por meio 
da música, do 8º Plano de Pastoral.

Coral Diocesano abre inscrições para novas vozes em fevereiro
Audições com os candidatos acontecem no início de março

Educadores reforçam experiência 
com Deus e cuidado com a vida

Durante a Abertura do Ano Letivo, profissionais da educação refletiram 
sobre as relações humanas e a Campanha da Fraternidade

PASCOM realiza Encontro com
Dom Pedro e Irmã Helena Corazza

Manhã de Espiritualidade com agentes da Pastoral 
da Comunicação acontece no dia 15 de fevereiro

Visitas aos Seminários e Encontros Regionais movimentam Ano Vocacional
    Iniciativas fazem parte do calendário de atividades que ocorrerão ao longo do ano, com o objetivo de despertar novas vocações para a Igreja
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CAMPANHA DA EVANGELIZAÇÃO
Coleta de Evangelização é a colheita dos frutos do Advento, idealizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e visa promover a solidariedade entre fiéis para com as regiões carentes.

Os dados abaixo são referentes a coleta realizada no 3o domingo no Advento e recebidas na Cúria até 03/02/2020.

A 1ª Assembleia Diocesana do 
Vicariato Episcopal para a 
Caridade Social acontecerá no 

dia 30 de maio de 2020. O local e horário 
serão informados em breve.

O objetivo da iniciativa criada no 
dia 30 de novembro de 2019 é reunir e 
formar as diversas expressões do serviço 
de caridade  presente nas sete cidades 
da região, fomentando uma caminhada 
conjunta, que almeja a vida plena para 
todos.

As paróquias, movimentos, congregações 
e os fiéis de forma geral que queiram 
contribuir com o Vicariato poderão, a 
partir da segunda semana de fevereiro, 
realizar a inscrição no site da Diocese 
de Santo André, informado os trabalhos 
realizados de caridade social para 
cadastro.

Mais informações podem ser obtidas 
na Cúria Diocesana, na Praça do Carmo, 
nº 36, no Centro de Santo André, ou pelo 
telefone: 4469-2077.

Vicariato para a Caridade Social realiza 1ª Assembleia em maio
Iniciativa organizará equipe de trabalho e começará cadastramento 

das ações sociais, a partir de fevereiro. Conheça mais sobre o Vicariato

O Setor Inclusão da Diocese de 
Santo André apresenta mais 
uma grande novidade neste 

início de 2020. Trata-se do folheto ABC 
Litúrgico em Braille, uma ação pioneira 
que visa a evangelização acessível 
a todos, destacando a importância 
de mecanismos que favoreçam o 
desenvolvimento de pessoas cegas ou 
de baixa visão. 

 O objetivo deste projeto é que a 
pessoa com deficiência visual sinta-
se acolhida e plenamente integrada na 
comunidade. Desejamos formar uma 
Diocese mais inclusiva e sensível, 
capaz de perceber a necessidade do 
outro e de aprender com ele.

O assessor diocesano do Setor 
Inclusão, Pe. Cláudio Pereira dos 

Santos, destaca a iniciativa pioneira e o 
processo de confecção do material. “O 
Setor Inclusão está preparando com todo 
carinho esse material para que chegue 
até você. Conversamos com o Renato, 
que faz parte do Setor Inclusão, e fará 
um trabalho de impressão e confecção, a 
preço de custo”, comenta.

Como adquirir
Os interessados devem procurar 

uma das 106 paróquias, que serão 
responsáveis pelos pedidos de 
encomenda do ABC Litúrgico em 
Braille. Essas solicitações deverão 
ser enviadas ao Centro Diocesano de 
Pastoral, por e-mail: centropastoral@
diocesesa.org.br, WhatsApp: 99981-
1233, ou pelo telefone: 4469-2077.

Iniciativa do Setor Inclusão busca a integração das pessoas 
com deficiência visual em suas comunidades

O Setor Inclusão da Diocese 
de Santo André está com 
inscrições abertas para 

novas turmas dos cursos de Libras e 
Braille, que começarão em março e 
abril, respectivamente, no Edifício 
Santo André Apóstolo da Cúria 
Diocesana.

A iniciativa faz parte do projeto 
Diocese Inclusiva. Como as vagas 
são limitadas, o interessado poderá se 
inscrever de segunda a sexta, das 8h30 
às 12h ou das 13h30 às 17h, no Centro 
de Pastoral (Praça do Carmo, 36 – 3º 
andar – Centro – Santo André). Mais 
informações pelo telefone: 4469-2077.

Setor Inclusão abre vagas
para cursos de Libras e Braille

Oportunidades de aprendizado visam uma sociedade mais inclusiva
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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:

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairro São 
José, em São Caetano do Sul – SP.

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Menino Jesus – Bairro Jordanópolis, 
em São Bernardo do Campo – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Frei Cláudio Moraes Messias, OFMCap, religioso-presbítero da Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos, como Pároco da Paróquia Santo Antônio, Vila Alpina, Santo André – SP.

 Uso de Ordem na Paróquia São Pedro Apóstolo, Vila Guarani, em Mauá – SP, ao Revmo. Sr. Diácono 
Cristovão Oliveira Silva, NDS, religioso-diácono da Congregação dos Religiosos de Nossa Senhora de Sion.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Edivan de Andrade, NDS, religioso-presbítero da Congregação dos Religiosos 
de Nossa Senhora de Sion, como Vigário Paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo, Vila Guarani, em Mauá – SP.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. José Renato Vendrusculo, CS, religioso-presbítero da Congregação dos 
Missionários de São Carlos (Scalabrinianos), como Vigário Paroquial da Paróquia São José, Centro Alto, em 
Ribeirão Pires – SP.

 Por este decreto fica aprovado e reconhecido por um prazo de cinco anos, o Regimento da Fraternidade das 
Novas Comunidades da Diocese de Santo André ou FRATER SANTO ANDRÉ, como um organismo de apoio à 
comunhão de carismas das Novas Comunidades presentes na Diocese.

 Tendo sido instalado o Tribunal Eclesiástico Diocesano de Santo André, no município de Santo André, havendo 
necessidade de designar oficiais capacitados para atender e instruir as causas encaminhadas por este Tribunal, 
nomeamos para os seguintes cargos:
Perito (psicólogo): Dr. Ario Borges Nunes Junior, Pe. Leandro Alves de Figueredo e Pe. Francinaldo de Sousa Justino.
Notária: Drª Thais Cristina Araújo Rodrigues Pereira e Notários: Pe. Antônio Araújo de Souza e Diác. Me. João 
Lázaro da Silva.
Auditor: Pe. Robervam Martins Oliveira e Auditora: Drª Pamella Daniela Nóbrega, Drª Nadir Aparecida Pazin e 
Osmarina de Fátima Pazin Baldon.
Advogada/Patrona: Drª Thais Cristina Araújo Rodrigues Pereira e Advogado/Patrono: Pe. Me. Paulo Roberto 
Vicente e  Dr. José Miguel Justo.
Defensora do Vínculo: Drª Nadir Aparecida Pazin e Defensor do Vínculo: Pe. Dr. José Aparecido de Souza, Pe. 
Me. João Aroldo Campanha e Pe. Jurandir Ribeiro.
Juiz de Colégio: Pe. Robervam Martins Oliveira, Pe. Dr. José Aparecido de Souza, Pe. Me. André Dimas Nogueira 
Dieguez, Pe. Me. Marcelo Francisco Leite, Pe. Me. Mauro Sérgio Rodrigues Maciel e Pe. Me. Décio Rocco Gruppi.
Promotor de Justiça: Pe. Me. João Aroldo Campanha e Pe. Me. Décio Rocco Gruppi.
Nomeamos como Assistente Espiritual, na qualidade de Diretor Espiritual da Ordem das Virgens (cf. cân. 604, 
§§ 1-2) e das Viúvas Consagradas, o Revmo. Sr. Pe. Fernando Valladares da Silva.

 Tendo sido instituída em nossa Diocese, conforme prescrição da Carta Apostólica em forma de Motu Proprio 
do Sumo Pontífice Francisco (Vos Estis Lux Mundi) a Comissão Diocesana para Tutela dos Menores e Pessoas 
em Situação de Vulnerabilidade (cf. Decreto Prot. 2289/35), com o seu respectivo Regulamento (cf. Decreto 
Complementar Prot. 2290/35), nomeamos para compor a referida Comissão de auditores, os seguintes nomes: Pe. 
Dr. Jean Rafael Eugênio Barros, Vigário Judicial (presidente); Pe. Cícero Soares da Silva Neto; Pe. Leandro 
Alves Figueiredo; Frei Carlos Alberto de Queiroz OFM Conv.; Dra. Thais Cristina Araújo de Souza; Dra. 
Maria Isabel de Lima; Sra. Rosa Maria Lino Caminoto; Sr. Guido Evaristo Roggi.

 Tendo sido instituída em nossa Diocese a Comissão Diocesana para a Tutela dos Menores e Pessoas em Situação 
de Vulnerabilidade (cf. Decreto Prot. 2289/35), por este Decreto Complementar lhe anexamos o Regulamento da 
comissão diocesana para a tutela dos menores e pessoas em situação de vulnerabilidade com as orientações 
para seu funcionamento.

 Acolhendo na Diocese de Santo André, em espírito de obediência e em Comunhão com a Cátedra de São Pedro e 
com todo o Colégio Episcopal, as determinações do Romano Pontífice, conforme prescrição da Carta Apostólica em 
forma de Motu Proprio do Sumo Pontífice Francisco (Vos Estis Lux Mundi), de que “se adotem, a nível universal, 
procedimentos tendentes a prevenir e contrastar crimes que atraiçoam a confiança dos fiéis”; Com o presente 
decreto, fica constituída, nesta Igreja Particular, Diocese de Santo André, a Comissão Diocesana para a Tutela dos 
Menores e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Esta Comissão funcionará anexa ao Tribunal Eclesiástico 
Diocesano de Santo André. O Presidente desta comissão é o Vigário Judicial que será o responsável, juntamente 
com os demais membros da Comissão, por receber reclamações e outras informações sobre possíveis abusos sexuais 
cometidos por clérigos e professos na vida consagrada, dando ciência ao Ordinário.

 Uso de Ordem, ao Revmo. Sr. Pe. Mario da Silva, IVE, religioso-presbítero do Instituto do Verbo Encarnado, 
para celebrar, pregar e administrar os Sacramentos, inclusive Matrimônio “servatis servandis”, na Quase-Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima – Vila Sueli, em Ribeirão Pires – SP.

 Uso de Ordem em nossa Diocese de Santo André, ao Revmo. Sr. Pe. Frei. José Pires Aguiar, OSA, religioso-
presbítero da Ordem de Santo Agostinho – Vicariato Nossa Senhora da Consolação do Brasil, para celebrar, pregar 
e administrar os Sacramentos, inclusive Matrimônio “servatis servandis”.

 Ratificamos a validade e a vigência da suspensão do Uso de Ordem do Revmo. Sr. Pe. Julio Caprani, 
presbítero incardinado na Diocese de Santo André – SP, que por livre decisão de não mais exercer o ministério 
sacerdotal, deverá seguir as determinações do Código de Direito Canônico.

 Nomeação, conforme o CDC cân. 239 § 2º, para ofício de Diretor Espiritual da Casa de Formação Propedêutica 
– Seminário Diocesano de Santo André, o Revmo. Sr. Pe. Camilo Gonçalves de Lima, presbítero incardinado 
de nossa Diocese.

 Nomeação, conforme o CDC cân. 239 § 2º, para ofício de Diretor Espiritual da Casa de Formação Teológica – 
Seminário Diocesano de Santo André, o Revmo. Sr. Pe. Rudnei Sertório, presbítero incardinado de nossa Diocese.

 Atendendo ao pedido do Revmo. Sr. Vigário Episcopal para a Coordenação Diocesana da Pastoral, de 09 de 
dezembro de 2019, fazemos saber que, para compor, na Diocese de Santo André, a Comissão Teológica, conforme 
as finalidades e normas apresentadas no seu Decreto de Constituição (Prot. 2281/35), de 14 de dezembro de 2019, 
por meio deste documento, nomeamos os 15 membros da referida Comissão, os seguintes teólogos: Pe. Joel Nery; 
Pe. Dayvid da Silva; Pe. Décio Dias Mirândola; Pe. Felipe Cosme Damião Sobrinho; Pe. Guillermo Daniel 
Micheletti; Pe. José Pedro Teixeira de Jesus; Pe. George Fernandes Jesuraj, SVD; Diác. Luciano José Dias; 
Diác. Marcelo Cavinato; Ir. Conceição Aparecida Gonçalves; Ir. Odir Teresinha Lopes de Brito; Ir. Wilma 
Carvalho; Sr. Glauber Machado; Sr. Jerry Adriano Villanova Chacon; Sra. Neusa Bargas Moreira.

 Em conformidade com o Primeiro Sínodo Diocesano (2016-2017) – (cf. 8º Plano Diocesano de Pastoral/ Itinerário 
2) e a pedido da Coordenação Diocesana de Pastoral, por este decreto, fica constituída, na Diocese de Santo André, 
a Comissão Teológica, com o objetivo de assessorar a missão evangelizadora da Igreja. A Comissão será composta 
por 15 membros, entre eles: presbíteros, diáconos, consagrados (as) e leigos (as) que se distingam pelo conhecimento 
teológico, fidelidade à Palavra de Deus, Tradição e Magistério da Igreja, de acordo com o que está prescrito sobre a 
colaboração entre bispos e teólogos (cf. Vaticano II – Dei Verbum 10; S. João Paulo II, Pastores Gregis 29).

 Tendo sido sugerido e votado pelo Diáconos Permanentes de nossa Diocese, aos 7 de dezembro de 2019, aprovo 
e decreto a mudança de nome da referida Escola Diaconal Diocesana, para Escola Diaconal Diocesana “Santo 
Efrém Diácono”.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Frei Carlos Alberto de Queiroz, OFM Conv., religioso-presbítero da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, como Pároco da Paróquia Maria Imaculada – Parque Novo Oratório, em Santo André – SP.

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia São Benedito, Bairro dos Casas, em São 
Bernardo do Campo – SP.

 Por este Decreto, fazemos saber que o Revmo. Sr. Diác. Rafael Pires Borges, diácono permanente incardinado da 
Diocese de Santo André (SP), fica definitivamente excardinado da Diocese de Santo André, passando a fazer parte, 
portanto, do clero da Diocese de Catanduva (SP).

 Atendendo ao pedido do Ministro Provincial da Ordem dos Frades Menores Conventuais e com a devida aprovação 
do Conselho Diocesano de Presbíteros, fazemos saber que, pelo presente Decreto, erigimos canonicamente em 
nossa Diocese (Cf. CDC cân. 515) a Paróquia Maria Imaculada – Parque Novo Oratório, em Santo André – SP. A 
sede da Igreja Matriz da Paróquia Maria Imaculada esta situada à rua Fenícia, n. 774, Parque Novo Oratório – CEP: 
09270-470 – Santo André – SP, sendo este edifício cedido para tal pela Província São Francisco de Assis do Brasil e 
aí ficará enquanto entendermos ser isto razoável e bom para o Povo de Deus.

 Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Pedro de Souza Pinto, CS, religioso-presbítero da Congregação dos Missionários 
de São Carlos (Scalabrinianos), como Vigário Paroquial da Paróquia São José, Centro Alto, em Ribeirão Pires – SP.

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Santo 
André – SP, pelo período de três anos.

 Para ajudar no cumprimento da norma, para maior presença dos reitores nos seminários, dado que os mesmo são 
párocos devido à escassez de padres que temos, determinamos, por meio deste Decreto que: as Paróquias Santa 
Maria Goretti (Vila Metalúrgica, em Santo André), Cristo Rei (Parque Real, em Diadema) e Nossa Senhora 
das Graças (Vila Humaitá, em Santo André), em cujo território estão respectivamente as Casas de Formação 
do Propedêutico, de Filosofia e de Teologia, fiquem aos cuidados pastorais dos padres reitores (formadores) das 
respectivas Casas, a fim de facilitar o exercício da missão a eles confiada junto à formação dos seminaristas.

 03/02 a 07/02- Segunda a sexta - 19h30 - Semana Bíblico-Catequética Diocesana – 
simultaneamente, em cinco locais da Diocese de Santo André – consulte programação no site 
www.diocesesa.org.br 

 04/02 - Terça - 19h30 - Apresentação da Campanha da Fraternidade – Auditório da Cúria 
Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

 11/02 - Terça - 19h30 - Aula Inaugural do Ano Letivo da Escola Diocesana de Teologia – 
Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

 15/02 - Sábado - 8h às 11h30 - Manhã de Espiritualidade com agentes da Pascom – Auditório 
da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

 17/02 - Segunda - 19h45 às 22h - Início do Curso Pastoral Judiciária e Nulidade Matrimonial 
– Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André. 

 22/02 a 25/02 - Sábado a terça - vários horários - Rebanhão de Carnaval da Renovação 
Carismática Católica – veja a programação na página 5

 26/02 - Quarta - 19h - Missa de Abertura da Campanha da Fraternidade – Catedral Nossa 
Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

 1º/03 - Domingo - 8h às 12h - Caminhada Quaresmal em Mauá – veja mais detalhes na 
página 4

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

EDITAL
Prot. N. M 10.17/19 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso de suas 
atribuições, convoca Wendell José de Carvalho, nascido em Santo André/SP, em 13 de maio de 
1975, filho de Edgar José de Carvalho e Antônia Veloso da Conceição de Carvalho, 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.

A frase dita pelo 
Papa Francisco no 
dia 15 de outubro 
de 2018 para 
cerca de cinco 
mil peregrinos de 
El Salvador e da 
América Latina, 
que participaram 
da Canonização 
de Dom Oscar 

Romero, traduz o espírito e ação deste homem santo, que foi arcebispo 
metropolitano de San Salvador, capital de El Salvador, em 1977 e 1980. Um servo 
de Deus generoso, que lutava pela justiça social. Em meio a ditadura instalada no 
país, ele foi fuzilado no dia 24 de março de 1980, durante a celebração de uma 
missa, em meio aos doentes de câncer e enfermeiros, em hospital de El Salvador.

Em janeiro, o bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
participou da peregrinação de El Salvador até Ciudad Barrios, cidade natal de São 
Oscar Arnulfo Romero Y Gadamez, a fim de visitar o túmulo do santo e mártir.

VOCÊ SABIA?
ABC Litúrgico completa 40 anos 

de evangelização na Diocese

Ofolheto ABC Litúrgico 
completou 40 anos de 
existência no dia 1º de 

janeiro de 2020. A edição de nº 
2389 celebrou essa data com uma 
capa histórica comemorativa.

A iniciativa surgiu a partir 
de uma ideia de Dom Cláudio 
Hummes – bispo diocesano entre 1975 e 1996 – visando a criação de um canal de 
unidade em torno da liturgia e uma eficiente ferramenta de comunicação entre o bispo 
e todos os diocesanos. O atual coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia, Pe. 
Guilherme Franco Octaviano, também é responsável pelo ABC Litúrgico.

“Santo Oscar Romero: o Bom Pastor 
que dá a vida pelas suas ovelhas”


