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A voz do Pastor

O arcebispo de Belo Horizonte 
(MG) e presidente da CNBB 
(Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil), Dom Walmor Oliveira 
de Azevedo, fez um balanço da reunião 
reforçando que o CONSEP está a serviço 
da Igreja no Brasil. “Nós somos todos 
servidores da Igreja”. Nessa primeira 
reunião do CONSEP deste ano, Dom  
Walmor disse que os participantes tiveram 
uma experiência importante no horizonte 
luminoso traçado pela Exortação Pós 
Sinodal “Querida Amazônia”. “O Papa 
Francisco nos chama a sonhar caminhos 
importantes para a nossa Igreja”, reforçou. 
Dom Pedro Carlos Cipollini, presidente 
da Comissão para a Doutrina da Fé da 
CNBB, esteve presente no encontro, na 
sede da entidade, em Brasília.

Dom Walmor ressaltou o trabalho que 
as Comissões Episcopais apresentaram, 
segundo ele, um caminho bonito e muito 
fecundo de ações em todo o Brasil, 
servindo para formação, comunicação, 
promoção social, evangelização, entre 
outras frentes, e preparando para a 
58ª Assembleia Geral do Episcopado 
Brasileiro,  cujo tema central será o 
anúncio da Palavra Santa de Deus. 

“A Igreja católica está no coração 
do mundo, à luz da Doutrina Social 
da Igreja, para ajudar com uma nova 
compreensão”, disse.

CONSEP aprofunda 
Exortação “Querida 

Amazônia” e 
protagonismo

da Igreja
Primeira reunião do ano foi realizada 

nos dias 18 e 19 de fevereiro

Papa Francisco: sete anos de pontificado 
e os desafios no mundo atual
O sumo pontífice promove uma série de ações por uma Igreja mais humana, na defesa da justiça social

A quaresma é tempo de 
conversão, combate 
espiritual, jejum medicinal 

e caritativo, mas é sobretudo tempo de 
escuta da Palavra de Deus. Convertei-
vos e crede no Evangelho! Estas são 
palavras que ouvimos ao receber as 
cinzas, cujo significado é chamar-nos à 
realidade de nossa vida concreta: quais os 
caminhos que estou percorrendo? O que 
estou fazendo da vida? Como está meu 
relacionamento com Deus e os irmãos?

Temos, não raro, separado este 
convite em duas partes: Convertei-vos de 
um lado, e crede no Evangelho de outro. 
Pregamos uma conversão intimista, na 
linha da moral, de cumprir as obrigações 
para com Deus e o próximo. Não temos 
bem presente a segunda parte que é crer na 
Palavra de Deus com toda força. Existem 
infelizmente, católicos “convertidos” que 
não creem plenamente no Evangelho.

O Evangelho não nos fala somente 
de uma conversão moral e pessoal, mas 
de um modo novo de viver. Qual é este 
modo novo de viver? É o Reino de Deus, 
que é um reino de relações novas com 
Deus e com os irmãos. É uma sociedade 
onde não basta você ser justo e bom, 
mas é necessário que você promova e se 
comprometa com a justiça, a bondade e a 

fraternidade. É a dimensão profética do 
nosso batismo.

Por tudo isto a quaresma, mais que 
preparação para a Páscoa, é  oportunidade 
de refazer com Jesus os passos de sua 
missão, paixão, morte e ressurreição 
a partir de seu batismo no rio Jordão 
e, a partir de nosso próprio batismo: 
refazer o seu programa batismal que é o 
nosso, escutando, anunciando e fazendo 
intensamente cada vez mais, as obras do 
Reino, passando pela cruz e ressureição 
que são a consumação do batismo.

O Evangelho (cf. Mt 6,1-6.16 – 18), 
nos propõe renovar nossas relações com 
Deus (sinceridade e não hipocrisia, orar 
em segredo e não de forma vaidosa, 
esperar a recompensa somente em Deus); 
nossas relações com os irmãos (esmola 
como partilha, ter a todos como irmãos 
(as) vivendo a fraternidade universal), 
nossas relações conosco mesmo (praticar 
o jejum e o silêncio como escuta). 
Quando estas três relações, com Deus, 
com os irmãos e comigo mesmo, forem 
purificadas e sinceras, alcançaremos a 
paz – Shalom -  que é o fruto maior da 
ressurreição de Cristo que celebraremos 
na grande festa Pascal.

A Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), através da Campanha 

da Fraternidade, nos propõe um itinerário 
de conversão a Deus que seja conversão 
aos irmãos. A CF quer ajudar-nos a 
assumir a dimensão comunitária e social 
da quaresma. Ela ilumina os temas 
fundamentais da quaresma ou seja: 
oração, jejum e esmola.

Neste ano, o tema da CF é “Fraternidade 
e vida: dom e compromisso” e o lema: 
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. 
Tema baseado na parábola do bom 
samaritano (cf. Lc 10, 25) - Deus deseja 
introduzir no mundo uma nova dinâmica 
que tem na compaixão e na misericórdia, 
o princípio do agir cristão.

 

Vivamos bem a quaresma. Como?

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

O Papa Francisco completa 
sete anos de sua eleição 
como sumo pontífice e 

início do pontificado no dia 13 de março 
de 2020. Entre as muitas realizações 
como o sínodo da Amazônia, dos 
jovens, das famílias; a abertura da 
Igreja para muitos temas em prol de 
um clero mais próximo do povo e na 
luta pela justiça social; neste ano, em 
especial, muitas ações a partir da Santa 
Sé se fazem presentes na vida da Igreja 
no mundo. 

Entre elas, a Exortação Apostólica 
Pós-Sinodal “Querida Amazônia”, 
divulgada pelo Vaticano no dia 12 
de fevereiro, dividida em quatro 
capítulos, que destacam o sonho social 

de uma Igreja ao lado dos oprimidos; 
o sonho cultural de que promover a 
Amazônia não significa colonizá-la 
culturalmente; o sonho ecológico com 
uma Amazônia que guarde zelosamente 
a sedutora beleza natural que a adorna, 
a vida transbordante que enche os 
seus rios e as suas florestas; e o sonho 
eclesial com inovação e criatividade 
com comunidades cristãs capazes de 
se devotar e encarnar de tal modo na 
Amazônia, que deem à Igreja rostos 
novos com traços amazônicos.

Outros eventos que acontecem em 
maio e novembro, respectivamente, 
são o Pacto Global pela Educação e a 
Economia de Francisco, que reunirão 
profissionais da educação e jovens 

economistas de todo o mundo, com o 
objetivo de debater um novo modelo 
educacional e econômico inclusivo e 
que busque a igualdade 
de oportunidades para 
todos. 



3MATÉRIA ESPECIAL Março de 2020 - A BOA NOTÍCIA

Neste ano de 2020, a Quaresma teve início 
na Quarta-Feira de Cinzas, dia 26 de 
fevereiro e vai até a Quinta-Feira Santa, no 

dia 9 de abril. Um tempo de preparação para a Páscoa 
do Senhor. 

A palavra Quaresma vem do latim “quadragésima”, 
em referência ao quadragésimo dia antes da celebração 
da Páscoa, na Semana Santa. É uma referência também 
às diversas passagens bíblicas, como os quarenta dias 
das tentações sofridas por Jesus no deserto, o dilúvio 
e a permanência do povo de Deus no deserto.

É considerado o tempo litúrgico mais propício para 
reflexão, penitência, conversão e a prática da caridade. 
Um período de quarenta dias em que abdicamos de 
certos prazeres da vida. Mas será que deixar de fazer 
algo de que gostamos, exercitar a solidariedade e 
frequentar a igreja resume o sentido da Quaresma?

Ou é possível ir além, abrir o coração para as 
vocações e acolher o chamado de Deus, que muitas 
vezes fala conosco no silêncio?

Numa iniciativa pioneira, a Diocese de Santo 
André promove o Ano Vocacional Diocesano cujo 
objetivo é incentivar o surgimento de vocacionados 
para o sacerdócio, mas também para os leigos e leigas 
que contribuem para o fortalecimento da ação pastoral 
em nossa sociedade.

Missão e vocação
Coordenador da Comissão Diocesana dos 

Ministérios Extraordinários, Pe. Gonise Portugal, 
reforça que esse tempo litúrgico incentiva o processo de 
conversão, do encontro com Cristo e consigo.“Diante 
do Ano Vocacional Diocesano, nesta Quaresma somos 
convidados a encontrar o Senhor, superarmos com Ele 
o deserto, as seduções que o mundo nos oferece, como 
veremos a cada domingo da Quaresma”, reflete.

Pe. Gonise diz que esse período de quarenta dias é 
uma grande oportunidade para os jovens observarem 
atentamente os sinais de Deus para a vocação, seja 
para o ministério ordenado, seja nas diversas funções 
e ministérios que os leigos podem exercer na vida em 
comunidade. “É hora também de assumirmos o sim 
do Batismo e nos comprometermos com a missão. 
Deus ouve nossas orações, e nos indica os caminhos, 
por meio de gestos e atitudes das pessoas”, destaca.

Chamado à santidade
O coordenador diocesano da Infância e 

Adolescência Missionária e integrante da Comissão 
Teológica, Glauber Machado, avalia que durante 
a Quaresma renovamos a graça do nosso batismo e 
recordamos que, pelo mergulho batismal, recebemos 
um importante chamado: sermos santos.

“Esse chamado à santidade não deve ser posto como 
algo simples. É um chamado que Deus faz a todos nós. 
Um chamado único, individual. Não tem nenhum santo 
igual ao outro. Deus prepara um caminho de santidade 
que só pode ser feito pela própria pessoa”, explica 
Glauber, ao relembrar a Exortação Apostólica ‘Gaudete 
et Exsultate’ do Papa Francisco (2018), que indica sobre 
os desafios do chamado à santidade no mundo atual.

Diálogo com Deus
Integrante da Comissão Teológica e da Campanha 

da Fraternidade, Jerry Adriano Villanova Chacon, cita 
que a Quaresma é um momento de se aproximar de 
Deus, do diálogo e da escuta da palavra, do encontro 
com o próximo, de vivência da oração e da caridade.

“Deus não esquece do seu povo, desde lá do livro 
do Êxodo 3,7, Ele escuta o clamor do povo. Em Jesus 
Cristo, esse Deus se revela plenamente sendo aquele 
que também vê, sente compaixão, cuida, acolhe e 
abraça”, enfatiza.

Segundo Jerry, “Esse Deus nos chama à vocação, 
a fim de que possamos viver intensamente a prática 
da oração pelas vocações, a vocação ao ministério 
ordenado, ao matrimônio, na vida religiosa, e a todas 
as vocações que são necessárias para a construção do 
Reino de Deus”, finaliza.

Mutirão de 
Confissões 

2020
Prepare-se bem para a Páscoa da 

Ressurreição do Senhor. Com o tema 
“Alegrai-vos comigo. Encontrei a 
minha ovelha que estava perdida”, 
o Mutirão de Confissões da Diocese 
de Santo André começou na quinta 
(27/02) e se encerrará no dia 2 de 
abril, uma semana antes da Sexta-
Feira Santa. 

Confira as datas, horários no site 
www.diocesesa.org.gr e participe!

 REGIÃO SANTO ANDRÉ - CENTRO
Catedral Nossa Senhora do Carmo, Praça do 
Carmo, s/nº - Centro). Telefone: 4436-7988

 REGIÃO SANTO ANDRÉ - UTINGA
Paróquia Santa Teresinha, Praça Rui 
Barbosa, s/n – Bairro Santa Teresinha. 
Telefone: 4996-3506

 REGIÃO SANTO ANDRÉ - LESTE
Paróquia Nossa Senhora das Graças, Rua 
Guerra Junqueira, 201 – Vila Humaitá. 
Telefone: 4458-4946

 REGIÃO SBC – ANCHIETA
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Rua 
Cristiano Angeli, 300 – Bairro Assunção). 
Telefone: 4351-2245

 REGIÃO SBC – CENTRO
Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem 
- Basílica Menor, Praça da Matriz, s/nº – 
Centro. Telefone: 4330-5227

 REGIÃO MAUÁ
Paróquia Imaculada Conceição - Igreja Matriz, 
Praça Monsenhor Alexandre V.Arminas, 01 – 
Bairro Matriz. Telefone: 4555-2180

 REGIÃO SÃO CAETANO
Paróquia Santo Antônio, Rua Líbero Badaró, 
335 – Jardim São Caetano. Telefone: 4238-0066

 REGIÃO DIADEMA
Paróquia Imaculada Conceição - Igreja 
Matriz, Praça Agostinho Bertoli, s/n – 
Centro. Telefone: 4051-1716 ou 4051-2508

 REGIÃO RIBEIRÃO PIRES E RIO 
GRANDE DA SERRA
Paróquia São Sebastião - Igreja Matriz, 
Largo da Matriz, 40 – Centro, Rio Grande 
da Serra. Telefone: 4821-9563

 REGIÃO SÃO BERNARDO – 
RUDGE RAMOS
Local e horários a confirmar
 

Consulte horários e
programação nas paróquias ou 

no site www.diocesesa.org.br 

“24 Horas para o Senhor” 
confira a programação na Diocese de Santo André

Dias 20 e 21 de março com o tema “Os teus pecados estão perdoados” (Lc 7,48)
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A Diocese de Santo 
André realizou na 
quinta (13/02), a 

1ª Reunião Geral do Clero de 
2020, no auditório da Sociedade 
São Miguel, na cidade 
andreense. Entre os destaques, 
a apresentação do Vicariato 
Episcopal da Caridade Social, 
as atividades do Ano Vocacional 
Diocesano e o reforço para a 
prática dos itinerários do 8º 
Plano de Pastoral.

“Nessa primeira Reunião Geral do Clero, nos alegramos por acolher novos 
padres em nossa diocese, que vieram para somar e trabalhar conosco na 
implementação do 8º Plano Diocesano de Pastoral, crescendo sempre na cultura 
e na espiritualidade da acolhida e na missão”, ressalta o vigário geral Pe. Ademir 
Santos de Oliveira. 

1ª Reunião Geral do Clero 
aponta prioridades para 2020

Bispo, padres e diáconos participaram do primeiro encontro do ano,
a fim de acompanharem iniciativas das dimensões da Igreja

Iniciativas que 
integram o 
calendário de 

encontros do Ano 
Vocacional Diocesano 
2020 já estão a todo 
vapor nas dez regiões 
pastorais. Uma delas 
é a peregrinação dos 
ícones do Bom Pastor, 
que percorrerão todas 
as 106 paróquias até 
novembro deste ano. 
Outra ação pioneira é 
o itinerário de visitas 
às três casas de formação dos seminaristas (Propedêutico, Filosofia e Teologia). 
Os despertas vocacionais também acontecem com o objetivo de promover 
reflexão nas crianças e jovens sobre o dom de servir ao povo de Deus.

O bispo diocesano Dom 
Pedro acolheu oito novos 
propedeutas da Diocese 

de Santo André no sábado (29/02), na 
residência episcopal. Ao longo da tarde, 
eles compartilharam as experiências 
vocacionais que os conduziram ao 
seminário. 

São eles: Alex Jones – Paróquia 
Maria Mãe dos Pobres (Diadema); 
Breno de Oliveira – Paróquia Santa 
Maria (São Bernardo); Lucas Souza 

– Paróquia Nossa Senhora do Paraíso 
(Santo André); Lucas Chagas - 
Paróquia Nossa Senhora do Paraíso 
(Santo André); Elton Vidotti – 
Paróquia Nossa Senhora do Paraíso 
(Santo André); Rafael Lourenço 
– Paróquia Santo Antônio da Vila 
Alpina (Santo André); Rogério 
Martins – Paróquia Nossa Senhora da 
Paz (Santo André) e Eduardo Zampar 
– Paróquia Cristo Operário (Santo 
André).

Dom Pedro acolhe propedeutas na caminhada rumo ao sacerdócio
Candidatos a presbíteros participaram de diálogo e de missa com o bispo,

partilhando experiências vocacionais e desafios na missão

Caminhada Quaresmal clama 
pela dignidade da juventude

Organizada pelo Setor Juventude da Diocese, atividade anual 
demonstrou preocupação social com o presente e futuro dos jovens

Março de 2020 - A BOA NOTÍCIA

Um ano para acolher
o chamado de Deus

No tempo litúrgico mais propício para a reflexão, jejum e oração para 
a conversão, a chuva veio para lavar a alma de jovens e famílias que 
participaram de mais uma edição da Caminhada Quaresmal, ocorrida 

no 1º Domingo da Quaresma (1º/03), na Região Pastoral Mauá.
Em sintonia com o tema  da Campanha da Fraternidade 2020 “Fraternidade 

e vida: dom e compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” 
(Lc. 10,33-34), o itinerário seguiu da Paróquia Matriz Imaculada Conceição rumo 
à Paróquia São José, numa espécie de via-sacra, que durante algumas paradas 
rezavam pelas intenções de cada pessoa que era acometida por um dos quatro 

pilares que nortearam a preocupação social com o presente e futuro da 
juventude neste encontro.

Cerca de 400 pessoas 
estiveram presentes na 
celebração presidida pelo 
pároco da São José, Pe. 
Francisco Semplício 

e concelebrada pelo 
assessor diocesano 

do Setor Juventude, 
Pe. José Aparecido.

Diocese promove diversas atividades vocacionais para 
despertar corações e mentes ao sacerdócio e serviço à Igreja
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Oito encontros organizados pela Renovação Carismática Católica da Diocese de Santo André, que 
aconteceram nas sete cidades do Grande ABC durante os quatro dias de Carnaval (22 a 25 de fevereiro), 

também tiveram cunho social, ao arrecadarem toneladas de alimentos para famílias carentes.

Dom Pedro reza terço em latim com famílias
20 anos

de históriaNovo pároco e
nova missão

“Peço que rezem por mim para juntos propagarmos 
o amor de Deus, como família cristã”. Frei Cláudio 
Moraes Messias assumiu no domingo (16/02), a 
Paróquia Santo Antônio, na Vila Alpina, em Santo 
André. O religioso da Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos nasceu em Cândido Mota, no interior de 
SP. Tem 41 anos e completará 13 anos de ordenação 
em maio de 2020.

A Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito celebrou 
no domingo (1º/03), o Jubileu de Porcelana, data do 
decreto de criação da igreja assinado pela Diocese de 
Santo André, por meio de Dom Décio Pereira (1940-
2003). Ela fica localizada na Avenida Luiz Pequini, 
370, no Jardim Atlântico, em São Bernardo.

O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, participou no sábado (08/02), da 
meditação do Terço com as famílias que participam da 
Missa  no rito Tridentino, ou seja, a Missa celebrada 
em latim, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no 
Bairro Jardim, em Santo André. Informações sobre 
dias e horários da missa tridentina pelo telefone da 
secretaria paroquial: 4436-3530.

Poder da fé e Igreja em saída

Realizada entre os dias 3 e 7 de fevereiro, a Semana Bíblico-Catequética 2020 deixa um legado de aprendizado para 
cerca de 1,2 mil catequistas que atuam com crianças, jovens, adultos, pais e padrinhos das dez regiões pastorais que 
participaram das formações, em sintonia com os itinerários do 8º Plano de Pastoral e com os discursos do Papa Francisco.

Março de 2020 - A BOA NOTÍCIA
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A Pastoral da Comunicação 
Diocesana deu início às 
atividades de 2020 reunindo 

participantes das dez regiões pastorais 
no encontro “Comunicar é nossa 
vocação” ocorrido no sábado (15/02), no 
Auditório da Cúria. A iniciativa atendeu 
aos itinerários do 8º Plano de Pastoral, 
em sintonia com o Ano Vocacional 
Diocesano, a fim de despertar vocações 
sacerdotais e de leigos para a Igreja.

A manhã de espiritualidade teve 
apresentação da coordenadora da 
Pascom, Fernanda Minichello, seguida 
da palestra de Dom Pedro. “Se tem uma 
coisa que todo comunicador deve ter é 
criatividade para vencer os desafios”, 

aponta. “Não apenas a palavra, mas 
também o silêncio é comunicação. No 
silêncio a palavra é gerada, transmitida 
e comunicada na sua grandeza”, 
complementa o bispo.

Apresentada pelo seminarista Gustavo 
Laureano, uma dinâmica sobre parábolas 
bíblicas foi realizada. Logo após, Irmã 
Helena Corazza citou a mensagem 
do Papa Francisco para o 54º Dia das 
Comunicações Sociais. “A comunicação 
como lugar do encontro” e a pedagogia de 
Jesus “como experiência fundamental.”

Coordenador e assessor de Comunicação, 
respectivamente, padres Tiago Silva e 
Marcos Vinícius, conduziram a adoração 
ao Santíssimo Sacramento.

Organizado pela Pastoral Familiar em 
parceria com o Tribunal Eclesiástico, o 
curso teve início na segunda (17/02) com 

cerca de 130 participantes. Serão oito encontros até o 
dia 15 de junho, sempre às segundas, das 20h às 22h, 
no Auditório da Cúria.

Durante o primeiro dia, foi trabalhada a Exortação 
Apostólica do Papa Francisco Amoris Laetitia, 
em sintonia com o Código de Direito Canônico, 
objetivando olhar para a responsabilidade do Batismo, 
que gera a organização da Igreja, pois o sujeito se torna 
pessoa com seus direitos e deveres.

“Conforme o capítulo I, à luz da Palavra de Deus, 
e o capítulo II da Amoris Laetitia, apresentando as 
dificuldades da família atual, podermos dar uma 
resposta. Porque família não é problema. É uma 
solução de vivermos a graça e a santificação de Deus 
em nossos lares”, avalia o vigário judicial Pe. Jean 
Rafael.

Amoris Laetitia do Papa Francisco norteia abertura de curso

Um aprendizado a 
serviço do povo 
de Deus e o 

entendimento da pastoralidade 
do direito canônico. Esses 
temas nortearam a Aula 
Magna de abertura do ano 
letivo da Escola Diocesana de 
Teologia na terça (11/02), no 
Auditório da Cúria.

Dom Pedro usou como 
referência o artigo ‘Conselhos 
a Um Jovem Teólogo’, do 
frei Clodovis Boff, e recordou as principais prioridades do Sínodo Diocesano, a 
Acolhida e Missão, como inspirações para um bom aproveitamento do curso. Já 
o vigário judicial Pe. Jean procurou humanizar o relacionamento entre o povo e a 
Igreja, em relação aos direitos e deveres, como ponto de ação libertadora. 

As aulas da Escola de Teologia são realizadas de terça a quinta, das 19h20 
às 22h20. O curso tem duração de três anos. Mais informações no WhatsApp: 
96057-8682 ou pelo e-mail escoladeteologia@diocesesa.org.br 

Aula Magna foca direito canônico 
e teologia a serviço do povo

Abertura do Ano Letivo da Escola de Teologia 
contou com exposição inicial de Dom Pedro 

Exortação Apostólica Pós-Sinodal foi objeto de estudo durante o início da formação sobre Pastoral Judiciária e Nulidade Matrimonial

Experiência com Jesus é fundamental para agentes da PASCOM
Pastoral da Comunicação promoveu atividade com palestras e momentos de oração e louvor
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Com o tema “Fraternidade e 
vida: dom e compromisso” 
e o lema “viu, sentiu 

compaixão e cuidou dele” (Lc 
10,33-34) propondo um chamado à 
conversão social, a Diocese de Santo 
André promoveu na quarta (26/02), 
a abertura oficial da Campanha da 
Fraternidade 2020 com a Missa de 
Cinzas Diocesana que reuniu cerca 
de 300 pessoas, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo.

A celebração com a tradicional 
imposição das cinzas teve interpretação 
de libras e foi presidida pelo bispo 
Dom Pedro, que durante a homilia 
destacou o modo penitencial de 
vivenciar a Quaresma e a Campanha 
da Fraternidade, na defesa de uma 
sociedade justa e igualitária, por meio 
do jejum (penitência), a reconciliação 
com Deus; caridade como gesto de 
solidariedade; e a prática da oração, 
exercitando a escuta e o silêncio.

A série especial tem como 
objetivo abordar a 
importância dos Diretórios 

Diocesanos na vida do clero,  
religiosos,  pastorais,  movimentos e 
grupos,  leigos e da Igreja Católica do 
Grande ABC, em comunhão com o 
bispo Dom Pedro.

Neste primeiro capítulo, o vigário 
episcopal para a Pastoral, Pe. Joel Nery, 
explica que os diretórios nasceram 

como norteadores dos diversos âmbitos 
da vida eclesial visando a unidade da 
Igreja “trabalhando na linha de criar 
um espírito comum e promover a 
organização da vida diocesana.”

Os diretórios diocesanos lançados 
são da Formação Presbiteral;  
Diaconado Permanente;  Liturgia; 
Administração, Economia e Finanças; 
Conselhos Pastorais e Administrativos;  
Documentos da Vida Presbiteral.

Você conhece os Diretórios Diocesanos?

A Comissão Diocesana para 
a Tutela dos Menores 
e Pessoas em Situação 

de Vulnerabilidade foi constituída 
na Diocese de Santo André, em 
dezembro de 2019, com espírito de 
obediência e Comunhão com a Santa 
Sé, conforme Motu Proprio do Papa 

Francisco (Vos Estis Lux Mundi), de 
que “se adotem, em nível universal, 
procedimentos tendentes a prevenir 
e contrastar crimes que atraiçoem a 
confiança dos fiéis”.

Com o decreto assinado pelo bispo 
Dom Pedro, a comissão composta 
por oito membros funcionará anexa 

ao Tribunal Eclesiástico, que está 
localizado na Praça do Carmo, 48 – 
3º andar, no Centro de Santo André. 
O atendimento ao público é de 
terça a sexta, das 14h às 17h. Mais 
informações pelo telefone 4469-2077 
(ramal 6) ou pelos e-mails tribunal@
diocesesa.org.br

Diocese cria Comissão para a Tutela de Menores e Pessoas Vulneráveis
                                                                   Em comunhão com a Santa Sé, Diocese constítui Comissão

O Setor Juventude da Diocese de Santo André realiza no dia 5 de 
abril, a partir das 14h30, a 10ª edição do Domingo de Ramos, que 
é um momento especial para a nossa juventude diocesana.

Nessa ocasião, o encontro 
retorna ao município de Santo 

André, com concentração 
no Paço Municipal e saindo 
em procissão pelas ruas 
da região central, rumo à 

Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, onde vao acontecer 
a missa campal com o bispo 
diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini.

Em cada mês será divulgado um documento diocesano, com o objetivo 
de incentivar a prática de acordo com os documentos

IGREJA E NOVA EVANGELIZAÇÃO

Dom Pedro prega conversão 
social na abertura da 

Campanha da Fraternidade
Bispo diocesano presidiu a Missa de Cinzas, 

que inaugurou o tempo da Quaresma 

Saiba a programação completa no site www.diocesesa.org.br
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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:

 Nomeação do Pe. Fr. Telles Ramon do Nascimento, O de M., religioso-presbítero da 
Ordem das Mercês e “ad experimentum” em nossa Diocese, como Vigário Paroquial da 
Paróquia São Judas Tadeu – Bairro Campestre, em Santo André

 Nomeação do Pe. Mario Alessio da Silva Ferreira, IVE, religioso-presbítero do Instituto 
do Verbo Encarnado, como Administrador Paroquial da Quase-Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima – Vila Sueli, em Ribeirão Pires

 Nomeação do Pe. Eliano Bispo dos Santos, mipk, religioso-presbítero da Associação 
Pública de Fiéis de Direito Diocesano “Missionários da Imaculada – Pe Kolbe”, como 
Administrador Paroquial da Paróquia São Judas Tadeu – Jardim Caçula, em Ribeirão Pires 

 Permissão para conservar o Santíssimo Sacramento na Capela do Hospital Nova 
Neomater, localizada à Avenida Winston Churchill, 151, Rudge Ramos, em São Bernardo 
do Campo, enquanto ali funcionar o Hospital Nova Neomater

 Uso de Ordem ao Pe. Epaminondas Souza de Almeida, pjc, religioso-presbíteros da 
Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, para celebrar, pregar e administrar os Sacramentos, 
inclusive Matrimônio “servatis servandis”, em plena comunhão com o Bispo Diocesano e o 
presbitério.

 Uso de Ordem ao Pe. Frei Tarcísio da Santíssima Virgem Maria, pjc, religioso-
presbíteros da Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, para celebrar, pregar e administrar os 
Sacramentos, inclusive Matrimônio “servatis servandis”, em plena comunhão com o Bispo 
Diocesano e o presbitério.

 Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Marlene, em São Bernardo do 
Campo – SP, ao Diácono José Carlos Júnior, diácono permanente incardinado em nossa 
Diocese, para que possa administrar solenemente o Santo Batismo, assistir os Matrimônios 
“servatis servandis”, pregar a Palavra de Deus e servir a comunidade, em plena comunhão 
com o Pároco local.

 Nomeação do Pe. Rodolfo Cabrini de Oliveira, presbítero incardinado na Diocese de 
Jales – SP, como Administrador Paroquial da Paróquia Santa Edwiges – Vila Vivaldi, em São 
Bernardo do Campo.

 Nomeação do Pe. José Cirilo Viana de Oliveira, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Bairro Eldorado, em 
Diadema.

 Nomeação do Pe. Marcelo Aparecido Moura, presbítero incardinado na Diocese de São 
João da Boa Vista – SP, como Pároco da Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito – Jardim 
Atlântico, em São Bernardo do Campo. 

 Nomeação do Pe. José Aparecido de Sousa, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
como Pároco da Paróquia Imaculada Conceição Aparecida – Parque Selecta, em São Bernardo 
do Campo.

 Nomeação do Pe. Clayton Ramos Costa, presbítero incardinado de nossa Diocese, como 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Navegantes – Bairro Eldorado, em Diadema. 

 14/03 - Sábado - 14h - Encontro de Implantação de Grupos da IAM – Cúria Diocesana – 
Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

 17/03 - Terça - 19h30 - Palestra de Dom Pedro na Escola Diaconal – Auditório da Cúria 
Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

 19/03 - Quinta - 10h30 - Missa de Abertura do Ano Letivo dos Seminaristas – Seminário de 
Teologia – Avenida Tibiriçá, 58 – Vila Homero Thon – Santo André

 20 e 21/03- Sexta e sábado - 24 Horas Para o Senhor na dez regiões pastorais da Diocese de 
Santo André – consulte a programação no site www.diocesesa.org.br 

 25/03 - Quarta - 19h30 - Colóquio Filosófico ‘Fé e Razão’– UFABC – Alameda da 
Universidade, s/nº – Anchieta – Auditório 2 do Bloco Beta – São Bernardo

 28/03 - Sábado - 8h às 12h - Encontro de Espiritualidade da Semana Santa – Basílica Menor 
Nossa Senhora da Boa Viagem – Rua Padre Lustosa, 292 – Centro – São Bernardo

 02/04 - Quinta - 19h30 - Formação Pacto Educativo Global – Auditório da Cúria Diocesana 
– Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

 29/03 - Domingo - 11h - Missa da Liga Católica com Dom Pedro – Salão da Serpro – Rua da 
Garça – Bairro Prosperidade – São Caetano

 29/03 - Domingo - 15h - Festa da ACIES/ Legião de Maria – Catedral Nossa Senhora do 
Carmo – Praça do Carmo, s/nº – Centro – Santo André

 31/03 - Terça - 20h - Palestra de Dom Pedro para a Pastoral Familiar – Tema: Vocação e 
Missão – Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS Em conformidade com o 1º Sínodo Diocesano 
(2016-2017) e a pedido da Coordenação 
Diocesana de Pastoral, a Comissão 

Teológica da Diocese de Santo André foi constituída 
em dezembro de 2019, pelo bispo Dom Pedro, com 
o objetivo de assessorar a missão evangelizadora 
da Igreja. Um dos principais trabalhos é auxiliar na 
produção de materiais 
para a formação e reflexão 
de nossos diocesanos. 
Dentre os grandes 
trabalhos, há a produção 
de subsídios, em sintonia 
com a Igreja no Brasil, 
como a Novena de Natal 
e os encontros de reflexão 
por ocasião da Quaresma, 
que a Campanha da 
Fraternidade propõe.

EDITAIS
Prot. N. M 10.66/18 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso de suas 
atribuições, convoca Juliana Barbosa nascida em Santo André/SP, em 14 de março de 1985, filha de 
Claudemir Silva Barbosa e Maria Olívia Barbosa, 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.

Prot. N. M 10.79/18 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso de suas atribuições, 
convoca Vanessa Gonçalves dos Santos, nascida em Petrolina/PE, em 04 de dezembro de 1976, filha de José 
Feliciano dos Santos e Otília Gonçalves dos Santos, 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.

Prot. N. M 10.50/18 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso de suas 
atribuições, convoca Marilene Aparecida Zuliani, nascida em Avencas (Marília-SP) em 16 de setembro de 
1957, filha de Leonel Zuliani e Francisca Plaza Zuliani de endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, 
queira nos fornecer o endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimada. Tel (11) 4469-20777

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

Encontro fraternal de Dom Pedro 
com o bispo e padres de Ímola

O bispo diocesano Dom Pedro 
Carlos Cipollini recebeu na 
quarta (05/02), a delegação 

da cidade italiana de Ímola, representada 
pelo bispo Monsenhor Giovanni 
Mosciatti, Pe. Gabriele Tondini e Pe. 
Francesco Commissari, que realizaram 

uma série de visitas pelo Grande ABC, 
entre os dias 4 e 12 de fevereiro. O 
encontro aconteceu na Cúria Diocesana. 

Dom Pedro agradeceu a gentileza da 
visita e toda a Diocese de Ímola pela grande 
colaboração dos sacerdotes, irmãs religiosas 
e muitos leigos que trabalham no Brasil.

Voluntários, grupos paroquiais, 
pastorais, associações, 

movimentos, entidades e outros.
Faça o cadastro no site:
www.diocesesa.org.br


