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Pelas políticas públicas
em prol do povo

Pelo terceiro ano consecutivo, Missa com os 
Poderes Públicos celebrada por Dom Pedro 
reforça o papel dos gestores na administração das 
cidades para o bom funcionamento da sociedade, 
na qualidade dos serviços básicos e na prática da 
Campanha da Fraternidade. Página 4.

Coroinhas e cerimoniários
em comunhão

Assembleia com coordenadores regionais e 
paroquiais trouxe orientações sobre práticas 
comuns no serviço que os membros desempenham 
em suas respectivas funções nas paróquias, em 
sintonia com os Documentos da Igreja e o Diretório 
Diocesano de Liturgia. Página 6.

Celebração de aniversário acontece no dia 22 de julho, 
na Catedral do Carmo. Antes, tríduo comemorativo ocorre 

entre os dias 19 e 21 de julho, com eventos nas paróquias 
e nas dez regiões pastorais. Saiba mais na página 3.

10/08 das 9h às 15h
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A voz do Pastor

A 99ª Reunião do Conselho 
Permanente da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil), que 
aconteceu entre os dias 25 e 27/06, em 
Brasília (DF), foi o primeiro encontro sob 
o mandato da nova presidência eleita na 
57ª Assembleia Geral da CNBB realizada 
em Aparecida (SP), em maio deste ano.

O arcebispo metropolitano de Belo 
Horizonte (MG) e presidente da entidade, 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, fez um 
balanço dos debates e encaminhamentos 
do encontro. A reunião, da qual participam 
a presidência da CNBB, bispos que 
presidem as comissões episcopais 
pastorais, os bispos que presidem os 18 
regionais da CNBB e representantes 
eclesiais da Igreja no Brasil, contou com 
um quadro renovado de participantes 
após o processo de assembleias e eleições 
nacional e em quase todos os regionais.

Dom Walmor ressaltou o caminho 
bonito vivenciado na reunião que, 
segundo ele, contou com a fecundidade da 
comunhão entre os bispos e com o trabalho 
de muitos assessores e colaboradores 
tendo em vista a realização da grande 
missão da Igreja: “anunciar o Evangelho 
de Jesus Cristo e ajudar o mundo a abrir-
se ao amor de Deus”.

Também foram decididos os bispos 
que irão compor as doze Comissões 
Episcopais Pastorais no quadriênio que 
segue até 2023, os nomes sugeridos pelos 
presidentes e aprovados pelo conjunto do 
conselho. Entre as comissões, a Doutrina 
da Fé é presidida por Dom Pedro Carlos 
Cipollini, reeleito em maio.

Ainda durante o encontro foi 
apresentado o Instrumento de Trabalho 
(Instrumentum laboris) para o Sínodo 
dos Bispos da região Pan-Amazônica, 
a ser realizado em outubro deste ano no 
Vaticano. 

A próxima reunião do Conselho 
Permanente está marcada para 26 a 28 de 
novembro deste ano.

Conselho Permanente 
da CNBB se reúne 
pela 1ª vez com a 
nova presidência O Santo Padre fez o anúncio 

durante a audiência que 
concedeu no Palácio 

Apostólico do Vaticano a  participantes 
do XI Fórum Internacional dos Jovens, 
que aconteceu em Roma, de 19 a 22 de 
junho. Organizado pelo Dicastério para 
os Leigos, a Família e a Vida, o evento  
trabalhou o objetivo de promover a 
implantação do Sínodo 2018 sobre 
os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional.

O Pontífice realizou este anúncio 
de surpresa. Explicou que “o caminho 
de preparação para o Sínodo de 2018 
coincidiu em grande parte com o 
itinerário para a JMJ do Panamá, que 
aconteceu há apenas 5 meses. Em minha 
mensagem aos jovens em 2017, expressei 

a esperança de que houvesse uma grande 
harmonia entre estes dois caminhos”.

“Pois bem! A próxima edição 
internacional da JMJ será em Lisboa, em 
2022. Para esta etapa de peregrinação 
intercontinental dos jovens, escolhi 
como tema: ‘Maria levantou-se e partiu 
apressadamente’”.

O Santo Padre convidou os jovens 
a meditar durante os próximos anos 
“sobre os versículos: ‘Jovem, eu te digo: 
levanta-te’ e ‘Levanta-te! Eu te constituo 
testemunha do que viste!’” (cf. Lc 7, 14 e 
Christus vivit 20).

“Com isso, desejo também desta 
vez que haja sintonia entre o itinerário 
para a JMJ de Lisboa e o caminho pós-
sinodal. Não ignorem a voz de Deus que 
os impulsiona a se levantar e a seguir 

os caminhos que Ele preparou para 
vocês. Como Maria, e junto a Ela, 
sejam cada dia portadores de sua 
alegria e seu amor”.

Em seu discurso, o Papa Francisco 
fez um chamado aos jovens católicos 
a se envolverem mais 
na Igreja: “A Igreja 
necessita de vocês 
para ser plenamente 
ela mesma”.

Papa Francisco anuncia tema da JMJ Lisboa 2022
Santo Padre divulgou o tema da próxima Jornada Mundial da Juventude de 2022,

que acontecerá na capital de Portugal: “Maria levantou-se e partiu apressadamente”

Neste mês de julho, entre tantas 
coisas boas que o Senhor 
prepara para nós, está a festa 

de Nossa Senhora do Carmo padroeira da 
Catedral e da Paróquia que ali tem a sua 
matriz. Quis a providência de Deus que 
nossa Diocese tivesse em Santo André 
Apóstolo nosso padroeiro e em Nossa 
Senhora do Carmo a patrona de Nossa 
Catedral onde celebramos sua devoção.

Essa devoção apareceu nos 
primeiros séculos do cristianismo. 
Terminadas as perseguições aos cristãos 
em 313, surgiram grupos de monges 
eremitas que iam para o deserto a fim de 
“derramar o sangue da alma”, ou seja, 
ter uma vida de oração e penitência.

Um desses grupos estabeleceu-se 
no Monte Carmelo, na Palestina. No 
século 11 construíram uma capelinha 
dedicada à Virgem Maria. O bispo de 
Jerusalém, Santo Alberto, deu a eles 
uma regra de vida. Assim formou-se a 
ordem dos carmelitas.

Em 1251, durante graves dificul-
dades, o superior da Ordem, São Simão 
Stock, intercedendo em suas orações, 
recebe de Nossa Senhora o Escapulário 
como sinal de proteção à Ordem e a 
quem o usasse. Esta devoção espalhou-
se pelo mundo todo e, segundo o papa 
São Paulo VI, pode ser incluída entre as 
devoções verdadeiramente marianas.

Numa carta aos Superiores da ordem 
do Carmo, o papa São João Paulo II, que 
também usava o escapulário, explicou 
admiravelmente o simbolismo desta 
importante devoção Mariana:

“No símbolo do Escapulário - afirma 
o Papa -  se evidencia uma síntese eficaz 
de espiritualidade mariana, que aumenta 

a devoção dos fiéis, tornando-lhes sensível 
a presença  amorosa da Virgem  Mãe em 
suas vidas”. O escapulário é essencialmente 
um “hábito”. Quem o recebe fica agregado 
ou associado, num grau mais ou menos  
íntimo à Ordem do Carmo, dedicada ao 
serviço da Virgem para o bem de toda a 
igreja. Quem veste o Escapulário é portanto 
introduzido na terra do Carmelo, para que 
“coma de seus frutos e bens” (cf. Jr 2,7),  
e  experimente a presença doce e materna 
de Maria, no compromisso cotidiano de 
se revestir interiormente de Jesus Cristo e 
de o manifestar vivo, em si próprio, para o 
bem da igreja e de toda a humanidade.

Duas são, portanto, as verdades 
evocadas no símbolo do Escapulário: 
de um lado a proteção contínua da 
Santíssima Virgem,  não só ao longo 
do caminho da vida, mas também no 
momento da passagem para a plenitude 
da glória eterna; de outro lado, 
consciência de que a devoção a Ela não 
pode se limitar a orações, obséquios em 
sua hora em algumas circunstâncias, mas 
que deve constituir um “hábito”. Quer 
dizer uma textura permanente da própria 
conduta cristã, tecida de oração e de vida 
interior, mediante a prática frequente 
dos Sacramentos e o exercício concreto 
das obras de misericórdia espirituais e 
corporais. Deste modo o Escapulário se 
converte em símbolo de “aliança” e de 
comunhão recíproca entre Maria e os 
fiéis: de fato, traduz de modo concreto 
a entrega que Jesus, do alto da cruz, fez 
a João, e nele a todos nós, de sua Mãe, e 
a entrega do apóstolo predileto e de nós 
a Ela, constituída como Mãe espiritual.

No dia 16 de julho, milhares de pessoas 
passam pelas igrejas dedicadas a Deus com 

o Título de Nossa Senhora do Carmo 
para rezar e receber o escapulário, que 
não é superstição, mas devoção. Símbolo 
do compromisso do cristão em seguir 
Jesus Cristo imitando sua fiel discípula, 
sua mãe Maria.

Para os religiosos carmelitas é 
símbolo de consagração religiosa na 
Ordem de Nossa Senhora do Carmo. 
Para os fiéis leigos, para o povo, é 
símbolo de devoção e afeto para com 
a mesma Senhora do Carmo. Nos 
meios populares é conhecido como 
“bentinho do Carmo”.

Roguemos a Nossa Senhora do 
Carmo por nossa Diocese que completa 
65 anos de existência (criação em 22 de 
julho de 1954) tendo na sua Catedral 
a igreja mais importante da Diocese, a 
casa comum de todos, a casa da Mãe do 
Carmo. Que ela nos ensine a fazer de 
nossa Igreja Diocesana, mais que um 
canteiro de obras, um jardim (Carmelo) 
do qual somos todos cuidadores.     

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Nossa Senhora do Carmo e seu Escapulário

Encontro ocorrido em junho definiu a 
composição das comissões episcopais 
pastorais e apresentou andamento dos 

trabalhos do Sínodo da Amazônia
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65 ANOS DA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ
O protagonismo do povo de Deus e da Igreja Católica no Grande ABC

Conheça a trajetória desta caminhada pastoral e evangelizadora que segue contribuindo com o sonho missionário de chegar a todos!

Acompanhe a historia
de nossa diocese

'

1950-1954: Migrantes 
e imigrantes de outros 
países e estados brasileiros 
se estabeleceram no Grande 
ABC e ajudaram a construir a 
identidade e as características 
diocesanas. O crescimento da 
Arquidiocese de São Paulo, 
organizada em decanatos, 

acontece devido à industrialização. O Cardeal 
Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, arcebispo 
metropolitano, Dom Paulo Rolim Loureiro, bispo 
auxiliar e Monsenhor José Bibiano de Abreu, pároco 
da Paróquia N. Sra do Carmo, unidos a autoridades 
locais e fiéis pedem ao Papa Pio XII a criação da 
Diocese, que em 1954 já possuía 16 paróquias.

 22 de julho de 1954 - 
Criação da Diocese

 26 de julho de 
1954 - Nomeação do 
1º bispo, Dom Jorge 
Marcos de Oliveira

 12 de setembro 
de 1954 - Instalação 
da Diocese e posse do 
bispo com a presença 
do Cardeal Dom Adeodato Giovanni Piazza, OCD.

1954-1964: Os 
dez primeiros anos da 
Diocese são marcados 
pelo aumento do 
número de paróquias, 
o crescimento urbano 
e industrial, a ação 
social da Igreja local 

nas greves e na realidade operária, além 
da criação da Associação Lar Menino Jesus.

1964-1975: O período 
difícil dos primeiros anos da 
Ditadura Militar marcam a 
identidade diocesana na luta 
pelos Direitos Humanos. 
Acontece o Concílio Vaticano 
II e Dom Jorge participa como 
padre conciliar. O bispo, 
membros do presbitério e 
leigos são perseguidos pelo 
regime. É construída a 50ª paróquia (São Pedro 
do Taboão). Dom Jorge, após receber um bispo 
coadjutor renuncia ao governo pastoral por motivos 
de saúde.

1 9 7 5 - 1 9 9 6 : 
Durante esse período são 
lançados os 4 primeiros 
Planos Pastorais: (1979, 
1984, 1989 e 1992). 
Dom Cláudio Hummes 
é nomeado e vive seu 
ministério articulando a 
vida pastoral e a ação social. Grande é a movimentação 
da Diocese em vista da redemocratização do país e é 
celebrado o Jubileu de Prata Diocesano. Dom Cláudio, 
em comunhão com o presbitério e o laicato, reorganiza 
a pastoral vocacional e o seminário diocesano. 
Com o crescimento da população e o aumento das 
periferias, é criado o projeto "Igrejas Irmãs". Dom 
Jorge falece em 1989. A igreja diocesana cresce na 
vida missionária e em número de comunidades. A 
formação teológica dos leigos dá vida ao Instituto de 
Teologia da Diocese.

1997-2003: Chega à 
Diocese Dom Décio Pereira. 
A caminho do Novo Milênio, 
organiza os anos missionário 
e vocacional, celebrando os 
45 anos da Diocese. Acontece 
uma grande animação da 
catequese e da juventude. 
Em 1999 é lançado o Plano 
de Evangelização (Rumo 
ao Novo Milênio). Nesse período são nomeados 
bispos Dom Manuel Parrado Carral e Dom Airton 

José dos Santos, sendo 
este último, nosso bispo 
auxiliar. Dom Décio 
faleceu repentinamente, 
deixando-nos um legado 
de amor e perseverança.

2 0 0 3 - 2 0 1 5 : 
Dom Nelson Westrupp 
atuou para a realização das 
assembleias diocesanas de 
pastoral, que resultaram 
em três planos de pastoral, 
animando as comunidades 
para a pastoral de conjunto; 
criou 11 novas paróquias e 
elevou duas à dignidade de 

santuários diocesanos (Senhor do Bonfim, no 
Pq. Novo Oratório, em S. André, e N. Sra Aparecida, 
na Paulicéia, em SBC); criou o santuário na Sede 
Nacional da Milícia da Imaculada e a Igreja Matriz 
de SBC foi erigida à Basílica Menor; Outro 
marco foi a construção do 
Edifício-Sede da Cúria 
Diocesana, inaugurado 
em 30 de novembro de 
2012.  Atualmente, Dom 
Nelson é bispo emérito 
de nossa Diocese. 

2015: Chega à Diocese 
o atual bispo, Dom Pedro 
Carlos Cipollini. Em 
2016 é inaugurada a 
100ª Paróquia (São José 
Operário, em Mauá). 
São lançadas as visitas 
pastorais e acontece o 

Sínodo Diocesano no biênio 2016-2017, 
fruto de nossa caminhada evangelizadora que nos 
propõe a renovar o nosso ardor missionário e a presença 
da Igreja na sociedade. A Constituição Sinodal é 
lançada no dia 6 de abril de 2018, com a certeza de 
que o 8º Plano 
de Pastoral 
(2018-2022) é 
um marco na 
con t inu idade 
dessa história de 
protagonismo 
do povo de 
Deus.

A Diocese de Santo André celebra 65 anos de sua fundação no 
dia 22 de julho de 2019. Missa presidida pelo bispo diocesano
Dom Pedro Carlos Cipollini será celebrada neste dia, às 20h, 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo. O Tríduo Diocesano
acontecerá entre os dias 19 e 21 de julho, nas dez regiões 

pastorais. Consulte a programação no site www.diocesesa.org.br
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Festa de Pentecostes: o Espírito Santo 
transforma corações e nos une a Cristo

“A comunidade deve estar unida 
como as cordas de um violão. Cada uma 
é diferente, mas todas juntas têm que 
tocar uma música que tenha harmonia. 
O Espírito Santo faz essa união entre 
nós. Quem é membro da Igreja, o 
primeiro testemunho missionário é essa 
união do povo de Deus”. As palavras 
do bispo Dom Pedro traduziram o 
momento especial para cerca de 300 
pessoas da Comunidade Divino Espírito 
Santo que participaram da Solenidade 
de Pentecostes, na manhã de domingo 

(09/06), no Parque Los Angeles, em São 
Bernardo.  

 Horas antes, desde a noite de sábado 
(08/06), a Vigília Diocesana organizada 
pela Renovação Carismática Católica 
reunia cerca de mil jovens e adultos das 
dez regiões pastorais na Paróquia N. 
Sra. do Paraíso, em Santo André. Esse 
evento atende ao itinerário 1 do 8º Plano, 
que fala do sentimento de pertença 
e comunhão na vida comunitária, ao 
promover momentos de oração, louvor, 
pregação e integração.

Solenidade e Vigília Diocesana trazem reflexão sobre a
importância da unidade e do trabalho em comunhão com Deus

Dom Pedro prega união 
dos municípios em prol de 

políticas públicas para o povo

Defendendo a união dos sete 
municípios do Grande ABC em prol de 
políticas públicas de qualidade para a 
população, o bispo Dom Pedro celebrou 
na terça (18/06) a Missa com os Poderes 
Públicos pelo terceiro ano consecutivo, 
com as presenças de prefeitos, 
parlamentares e representantes da 
sociedade civil. A celebração foi 
realizada na Catedral N. Sra. do Carmo.

“São muitos os desafios, tais como: a 
defesa da vida e dignidade humana, que 
inclui o empenho por moradia, emprego, 
segurança, educação, principalmente 
infraestrutura e preservação ambiental. 
Mas o maior desafio é manter a união 
de todos em torno de objetivos comuns. 
E aqui entra a preservação a todo custo 
do Consórcio Intermunicipal do ABC”, 
disse Dom Pedro, durante a homilia.

Encontro anual de Dom 
Pedro com jovens padres 

fortalece unidade 

Desde que chegou ao Grande 
ABC, em 2015, Dom Pedro realiza 
uma vez por ano, um encontro com 
os jovens padres, a fim de dialogar 
fraternalmente sobre vários assuntos, 
reforçando o compromisso de 
fidelidade a Cristo e da caminhada 
com o povo de Deus. Em 2019, a 
reunião aconteceu na terça (04/06), 
com a presença de cerca de 20 padres 
com até oito anos de sacerdócio, na 
residência episcopal, em Santo André. 
Durante a conversa foram abordados 
temas do cotidiano, sobre os desafios 
da evangelização na atual sociedade e 
o papel dos presbíteros nesta missão.

Acolhida e integração
dos povos marcam 

Semana do Migrante

Com o tema “Migração e Políticas 
Públicas” e o lema: “Acolher, proteger, 
promover, integrar e celebrar. A 
luta é todo dia”, em sintonia com a 
Campanha da Fraternidade e com o 
itinerário 3 do 8º Plano, a 34ª Semana 
Nacional do Migrante ocorreu entre 
os dias 16 e 23 de junho. As igrejas 
matrizes de São Bernardo e Santo 
André sediaram respectivamente, a 
abertura e o encerramento.

“Carregar a cruz sem Cristo não 
é nada. Carregar a cruz com Cristo é 
um projeto de vida. É amar e praticar 
a justiça. É fazer acontecer o Reino 
de Deus aos migrantes”, destaca o 
assessor da pastoral, Pe. Jean Dickson.

Curso orienta sobre 
celebrações com valores 
da cultura-afro brasileira 

Com o objetivo de aprofundar 
a introdução e celebrar com os 
valores da Cultura Afro-Brasileira, 
em conformidade com o Rito 
Romano Latino, a Pastoral Afro-
Brasileira realizou no sábado (1º/06), 
o 1º Módulo do Curso de Liturgia, 
ministrado pelo assessor diocesano 
Pe. Edmar Antonio de Jesus. No 
auditório da Cúria, a atividade reuniu 
agentes das paróquias e comunidades 
das regiões pastorais. A ação está em 
sintonia com o 8º Plano de Pastoral, 
cuja formação para o discipulado 
e missão fortalece a vivência com 
Jesus e a consciência nas pastorais. 
O 2º Módulo acontecerá no dia 24 de 
agosto, também no mesmo local.

Palestras ressaltam 
importância da vacinação 
e prevenção do diabetes

Visando a formação dos 
coordenadores e líderes para atuar 
em prol das melhorias de vida e 
hábitos saudáveis da população 
idosa, a Pastoral da Pessoa Idosa 
promoveu no sábado (22/06) 
palestras sobre a “Prevenção do 
Diabetes” e a “Importância das 
Vacinas”, no Auditório da Cúria. O 
cronograma prossegue com os temas 
“Autocuidado”, no dia 20/7, e “Maus 
tratos e Abandono”, no dia 17/8. O 
objetivo é preparar membros com 
subsídios para atuação nas visitas 
às comunidades. As iniciativas 
atendem ao 8º Plano de Pastoral, 
principalmente com foco na 
formação e ação missionária.

Bispo diocesano apontou o papel do Consórcio Intermunicipal
e unidade dos gestores públicos pelo bem comum da população

Pastoral Afro-Brasileira realizou
1º Módulo do Curso de Liturgia

Sacerdotes com até oito anos de 
ordenação refletiram sobre os

atuais desafios da evangelização

Celebrações deixaram ensinamentos
de Cristo para um mundo
com mais amor e justiça

Pastoral da Pessoa Idosa promove 
encontros que apresentam subsídios

nos trabalhos nas comunidades
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Pela partilha, Corpus Christi expressa solidariedade e conversão 

Mantendo a tradição e demonstrando 
unidade, as doze paróquias da Região 
Santo André – Centro e as onze paróquias 
da Região São Caetano promoveram, 
respectivamente, na manhã e tarde de 

quinta (20/06) as missas regionais de 
Corpus Christi. Na cidade andreense, 
a celebração foi presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, 
para cerca de 1,5 mil pessoas, em frente 

à Catedral Nossa Senhora do Carmo. Já 
em São Caetano, o bispo emérito Dom 
Nelson Westrupp celebrou a missa na 
Igreja Matriz Sagrada Família, com a 
presença de mil fiéis.

Celebração Eucarística 
aprofunda formação

de ministros

Com o objetivo de promover 
a unidade e a comunhão da Igreja 
Católica no Grande ABC, o encontro  
“Celebração Eucarística: Caminho 
Catequético, Litúrgico e Mistagógico” 
para coordenadores e ministros 
extraordinários prossegue o itinerário 
pelas dez regiões pastorais. O quarto 
e quinto encontros aconteceram nos 
dias 8 e 29 de junho, respectivamente, 
nas paróquias N. Sra. da Candelária, 
em São Caetano, e Bom Jesus de 
Piraporinha, em Diadema.  

Segundo o assessor da comissão, 
Pe. Gonise Portugal, a celebração de 
formação foi motivada pelo 8º Plano, 
a fim de que todas as paróquias 
tenham a mesma comunicação nas 
missas, com o objetivo de aprofundar 
a linguagem litúrgica, o zelo pela 
eucaristia e pelos sacramentos, o 
bom decoro das celebrações e o 
canto litúrgico.

Paróquias da Região 
Utinga participam da 

tradição do mastro junino

Em parceria com a Prefeitura 
de Santo André, as paróquias Santa 
Teresinha, São Camilo de Léllis e 
Santo Antônio (Arraial), ambas da 
Região Utinga, realizaram no domingo 
(02/06), o evento Festejo Junino – 
Cultura Popular com quermesse, 
apresentações musicais, procissão, 
missa campal e o hasteamento 
do mastro junino, que simboliza 
tradição desta época. As festividades 
aconteceram na Chácara Pignatari, na 
Vila Metalúrgica, na cidade andreense.

Dia de Oração pela Santificação do Clero reforça vocação e missão dos padres

Instituído por São João Paulo II em 
1995, o Dia Mundial de Oração pela 
Santificação do Clero foi celebrado 
na sexta (28/06), data em que a Igreja 
comemora o Sagrado Coração de Jesus. A 
Manhã de Espiritualidade com os padres 
de todas as regiões pastorais ocorreu na 
Capela Sagrado Coração de Jesus, em 
Ribeirão Pires.

O bispo auxiliar da Arquidiocese de SP na 
Região Ipiranga, Dom José Roberto Palau, 
ministrou a formação, que priorizou a missão, 
fraternidade, santidade e vocação sacerdotal. 
O bispo diocesano Dom Pedro conduziu a 
Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Fiéis comemoram 60 anos de história 
da Paróquia Santo Antônio do Arraial

Celebrando as seis décadas de 
fundação da igreja, o administrador 
paroquial, Pe. Tiago Silva, expressou 
a seguinte mensagem: “Que a nossa 
comunidade, que completa 60 anos 
de história, continue a ser um local 
de acolhida, de comunhão, de paz, 
de solidariedade, do anúncio do 
evangelho e uma casa da alegria”. Esse 

é um momento especial para o povo 
do Jardim Santo Antônio, na Região 
Utinga, e inúmeros devotos do protetor 
dos pobres e santo casamenteiro que 
celebraram com procissão e missa na 
quinta (13/06), juntamente com o dia 
do padroeiro, o aniversário da paróquia 
fundada em 17 de abril de 1959, em 
Santo André.

ERRATA
Coleta para a Campanha da Fraternidade 2019
- São João Batista - SBC - Rudge Ramos: R$ 2.251,50
- Sagrada Família - SBC - Anchieta: R$ 2.000,00

Coleta para os Lugares Santos 2019
- São João Batista - SBC - Rudge Ramos: R$ 285,50
- Sagrada Família - SBC - Anchieta: R$ 1.000,00

Missas regionais em Santo André e São Caetano trouxeram mensagens de fraternidade para reprodução das ações de Jesus aos mais necessitados na sociedade

Celebração das seis décadas de fundação da igreja localizada na Região
Utinga, em Santo André, aconteceu no mesmo dia da Festa do padroeiro

Igrejas Santa Teresinha, São Camilo
de Léllis e Santo Antônio (Arraial)  

organizaram missa campal,
na Chácara Pignatari

Pe. Gonise percorre as dez regiões 
pastorais com o objetivo de mostrar 
a celebração da missa, em unidade

e comunhão

“A Eucaristia nos convida a uma 
conversão profunda para termos uma 
vida doada como a de Jesus para os 
irmãos”, enfatiza Dom Pedro, após 
acompanhar as procissões das paróquias. 
Ao final da missa, que teve interpretação 
em Libras, aproximadamente 4,5 mil 
pães foram abençoados e entregues ao 
povo, num gesto de solidariedade e 
união, como Jesus promoveu na Santa 
Ceia com os doze apóstolos, ao repartir 
o pão e instituir a Eucaristia.

“Não há Eucaristia, se não houver 
partilha”, reflete Dom Nelson, ao dizer 
que a Eucaristia só dará frutos em nossa 
vida, quando reproduzirmos as ações de 
Cristo, numa entrega de amor, caridade e 
dedicação aos irmãos.

Manhã de Espiritualidade reuniu sacerdotes do Grande ABC em momentos de formação, reflexão e adoração ao Santíssimo
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Projeto Samaritanos 
promove formação para 
questões de segurança

Conforme o 
itinerário 3 do 8º 
Plano de Pastoral, o 
Projeto Samaritanos 
começa em agosto 
e termina em 
novembro deste 
ano. A programação do curso tem por 
objetivo fortalecer as estruturas de 
acolhimento nas comunidades, por 
meio da qualificação dos membros das 
igrejas para as questões de segurança e 
situações de emergência. Acompanhe 
as datas e locais do curso no site www.
diocesesa.org.br .

Os participantes deverão possuir 
boa condição física e boa saúde, possuir 
bom conhecimento da edificação e das 
instalações, ser maior de 18 anos e ser 
alfabetizado.

Sugerimos que os participantes 
sejam funcionários que estarão na 
igreja em período integral e membros 
da liturgia, acolhida e outras pastorais 
que estejam presentes nos diversos 
horários de missa.

Bombeiros voluntários ministrarão 
cursos para dez representantes de cada 
paróquia.

Em palestra da CF 2019, 
Dom Pedro destaca 

protagonismo do povo

Incentivar a participação popular 
e defender os direitos do cidadão para 
a construção de uma sociedade mais 
igualitária. Esses foram os destaques 
da palestra proferida pelo bispo Dom 
Pedro, na sexta (14/06), durante sessão 
solene em homenagem à Campanha 
da Fraternidade de 2019, na Câmara 
Municipal de São Bernardo. Entre as 
formas mais comuns de participação 
estão: audiências públicas, conselhos 
gestores ou de direitos, conferências, 
fóruns e reuniões, organizações da 
sociedade civil e movimentos sociais.

Pe. Rubens: 80 anos de vida e 55 de 
sacerdócio dedicados à comunidade

Junho reservou momentos especiais 
para um sacerdote da Diocese de Santo 
André. Padre Rubens Chasseraux 
completou 80 anos de vida no dia 22 e 
celebrou 55 anos de sacerdócio no dia 
29. Com personalidade marcante, o 
sacerdote sempre esteve ao lado do povo 
na luta contra a ditadura, inclusive sendo 
preso e torturado à época do regime 
militar.

As marcas da cidadania, na 
reivindicação dos direitos, principalmente 
dos pobres e da missão evangelizadora 
estão presentes em sua vida desde 1962, 
quando protagonizou a construção da 
Paróquia N. Sra. das Dores, na Vila 
Palmares, em Santo André. Que padre 
Rubens continue sendo esse símbolo da 
esperança por uma sociedade mais justa 
e igualitária. 

Assembleia dos Coroinhas e Cerimoniários 
visa comunhão com o Diretório de Liturgia

Visando a unidade, em comunhão 
com os documentos da Igreja e o 
Diretório Diocesano de Liturgia, a 
Pastoral dos Coroinhas e Cerimoniários 
realizou no sábado (29/06), a 1ª 
Assembleia de 2019 que reuniu 150 
coordenadores no auditório da Cúria, 
em Santo André.

A pedido de Dom Pedro, as orientações 
foram apresentadas pelo assessor Pe. 
Jadeilson José da Silva, acompanhado 
do coordenador Diego Meneguelli Dias, 
sobre as práticas comuns no serviço 
desempenhado pelos membros nas igrejas. 
Esse encontro atende aos itinerários de 
formação do 8º Plano de Pastoral.

Atividades despertam conscientização 
na Semana Nacional Antidrogas

A Pastoral da Sobriedade promoveu 
nos dias 25 e 26 de junho duas atividades 
de conscientização, como parte das ações 
da Semana Nacional Antidrogas. O 
primeiro encontro reuniu 60 pessoas na 
palestra ‘Equilíbrio da Alma’, proferida 
pelo psicólogo Carlos Kugert, seguida de 
apresentação teatral e confraternização 

na Paróquia N. Sra. das Graças, em 
Diadema. Já a segunda exposição contou 
com o missionário da Comunidade Pe.Pio 
e especialista em dependência química, 
Rogério Melo, que apresentou o tema 
‘Superação da Dependência Química na 
Família’, na Paróquia S. Pedro e S. Paulo 
Apóstolos, em SBC.

Durante homenagem à Campanha
da Fraternidade em São Bernardo, 

bispo enfatizou importância da 
participação popular

Sacerdote se tornou um símbolo da luta
contra a ditadura e pelos direitos da população

Iniciativa, que visa qualificar agentes 
pastorais para prevenção e situações 

de emergência, percorrerá as 105 
paróquias entre agosto e novembro

Pastoral realizou encontro com coordenadores
paroquiais e regionais das dez regiões pastorais

Pastoral da Sobriedade realizou encontros 
sobre superação da dependência química
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Dom Nelson Westrupp celebra
55 anos de ordenação sacerdotal

“Mais do que comemorarmos 55 anos de padre, queremos 
ressaltar e fazer transparecer o sacerdote de Cristo”. O bispo 
emérito da Diocese de Santo André, Dom Nelson Westrupp, 
completou 55 anos de ordenação presbiteral na sexta 
(28/06), durante missa presidida pelo próprio, no Santuário 
Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP).

A data é simbólica para o bispo, pois além de celebrar 
a solenidade em honra ao coração de Cristo, também se 
recorda o aniversário de fundação da Congregação dos 
Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus - da qual Dom 
Nelson faz parte - no dia 28 de junho de 1878, pelo padre 
Dehon, na França.

“Nosso carisma pode ser resumido numa frase. União 
à oblação reparadora de Cristo ao Pai. Em favor da 
humanidade”, reflete.

Nascido na cidade de Imaruí, em Santa Catarina, Dom 
Nelson foi ordenado presbítero em 28 de junho de 1964, em 
Brusque, também no estado catarinense, e completará 80 
anos de idade no próximo dia 11 de setembro.

Celebração ecumênica prega justiça social e união com Cristo

Com mensagens pregando um 
mundo mais fraterno, a igualdade de 
direitos e desafios na busca por uma 
sociedade com paz e justiça, a celebração 

ecumênica ocorreu na quinta (06/06), 
no Auditório da Cúria Diocesana. O 
evento fez parte da Semana de Oração 
pela Unidade Cristã, que aconteceu 

Dom Pedro lança livro 
"Palavras ao Coração" 

no dia 23 de julho

Dom Pedro lança no dia 23 de 
julho (terça-feira), às 20h, o livro 
"Palavras ao Coração". A noite de 
autógrafos acontece no Auditório da 
Cúria, no Centro de Santo André. O 
evento é aberto ao público.

Completando quatro anos à 
frente da diocese, o bispo tem em 
sua biografia 11 títulos publicados. 
Sua décima segunda obra é uma 
compilação com 40 artigos escritos e 
publicados no jornal Diário do Grande 
ABC e no Jornal A Boa Notícia.

“A ideia é reunir e tornar acessível 
a todos, os meus pensamentos em cada 
época em que o texto foi escrito, sempre 
tendo um tema como pano de fundo”, 
conta Dom Pedro. “A publicação não 
será vendida e sim presenteada por mim 
em agendas oficiais do bispado”, revela.

Editado e concebido pelos jornalistas 
Humberto Pastore e Henrique 
Mioto, com produção da empresa 
Obbi Produções, a obra conta com a 
colaboração de empresas que apoiaram 
a iniciativa e custearam o projeto.

Obra reúne artigos de seus anos à 
frente da Diocese de Santo André.

Celebrada pela 1ª vez no final do século XIV, na Inglaterra, 
a festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo acontece todo 
dia 16 de julho e a Diocese de Santo André comemora a 
padroeira da Igreja Mãe com missa às 19h30, na Catedral N. 
Sra. do Carmo. O bispo Dom Pedro presidirá a celebração e 
abençoará os escapulários que serão entregues aos fiéis.

Desde o século XV, a devoção a N. Sra. do Carmo está 
centrada em seu escapulário - simbolizando fé e proteção - 
, que segundo a tradição, no século XIII, um frade carmelita 
inglês Simão Stock recebeu um escapulário de Maria, que 
apareceu numa visão.

E a história da Catedral tem suas raízes em 1912, quando 
a colônia italiana revela o desejo de erguer um templo em 
honra de N. Sra do Carmo. Um terreno foi doado e a pedra 
fundamental lançada em 29 de junho de 1919. Em 22 de 
agosto de 1958 foi feita a Consagração a Deus (Dedicação) da 
Igreja Catedral, lugar sagrado para o culto divino e celebração 
dos sacramentos. 

CEBs promovem
Retiro Diocesano
no dia 14 de julho

Atividade reúne membros
das dez regiões pastorais

 
As CEBs (Comunidades Eclesiais 

de Base) da Diocese de Santo André 
realizam no domingo (14/07), o Retiro 
Diocesano na Comunidade São Pedro e 
São Paulo Apóstolos (da Paróquia Nossa 
Senhora de Guadalupe), localizada 
na Rua Dorinha, 37, no Recreio 
Borda do Campo, em Santo André. A 
programação começa às 8h30 e termina 
às16h. Momentos de espiritualidade e 
dinâmicas ocorrerão durante o dia, com 
a presença do Pe. Nicolau. 

Encontro ocorrido na Cúria Diocesana integrou a Semana de Oração pela Unidade Cristã
entre os dias 2 e 9 de junho, com o 
lema “Procurarás a justiça, nada além 
da justiça” (Dt 16, 11-20). Antes, uma 
mensagem de Dom Pedro foi veiculada 
por vídeo. “O desejo de Deus é o desejo 
de todos aqueles que estão unidos a Ele 
pela graça”.

O cântico inicial alegrou religiosos 
e leigos para a entrada dos presidentes 
da celebração, o assessor da Equipe 
Ecumênica e de Diálogo Inter-
religioso, Pe. Renato Fernandez, e o 
pastor da Igreja Luterana - Paróquia do 
ABCD, Alberi Neumann. A animação 
musical ficou por conta da Comunidade 
Shalom e do Coro da Igreja Luterana.

Missa reforça devoção ao 
escapulário de Nossa Senhora 

do Carmo no dia 16 de julho
Celebração presidida por Dom Pedro e tradicional entrega 

dos escapulários acontecerão na Catedral, às 19h30

Bispo emérito da Diocese de Santo André presidiu missa em Aparecida,
que também recordou a solenidade do Sagrado Coração de Jesus
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS

AGENDA DIOCESANA

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

Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Santa Teresinha – Bairro Santa Teresinha, em Santo 
André – SP, pelo período de três anos.

Uso de Ordem ao Revmo. Sr. Pe. Matias Susczynski, SVD, 
religioso-presbítero da Congregação dos Missionários do Verbo 
Divino e membro da equipe de formação da mesma, para celebrar, 
pregar e administrar os Sacramentos na Paróquia Santo Arnaldo 
Janssen – Jardim São Judas Tadeu, em Diadema – SP

Fazemos saber que o Revmo. Sr. Pe. Fernando Mártir 
Sosa, presbítero incardinado da Diocese de Santo André, 
fica definitivamente excardinado da Diocese de Santo André, 
passando a fazer parte do clero da Diocese de São Roque de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, na Argentina. 

06/07 - Sábado - 7h30 às 12h - Retiro da Pastoral da Saúde 
– Mensageiro de Santo Antônio – Rua América do Sul, 235 – 
Parque Novo Oratório – Santo André

07/07 - Domingo - 8h às 12h - Mutirão das Equipes de Nossa 
Senhora – Início com Missa na Catedral e encontro no Auditório 
da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Santo André

13/07 - Sábado - 9h - Reunião Ampliada do Conselho 
Diocesano de Pastoral – Auditório da Cúria Diocesana – Praça 
do Carmo, 36 – Santo André

14/07 - Domingo - 8h30 às 16h - Retiro Diocesano das CEBs 
– Paróquia São Pedro e São Paulo – Rua Doninha, 37, Recreio 
Borda do Campo – Santo André

16/07 - Terça - 19h30 - Festa de Nossa Senhora do Carmo – 
Missa com Dom Pedro na Catedral – Praça do Carmo – Santo André

19/07 a 21/07 - Sexta a domingo - Eventos Regionais e 
Paroquiais - Tríduo em comemoração aos 65 anos da Diocese de 
Santo André – consulte programação no site www.diocesesa.org.br 

20/06 - Sábado - 9h - Formação e Palestra da Pastoral da 
Pessoa Idosa – Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 
36 – Santo André

22/07 - Segunda - 19h30 - Comemoração dos 65 anos da 
Diocese de Santo André – Missa com Dom Pedro na Catedral – 
Praça do Carmo – Santo André

22/07 a 27/07 - Segunda a sábado -  19h30 - Semana 
Diocesana – Sentinelas – Ministério Jovem da Renovação 
Católica Carismática – Auditório da Cúria Diocesana – Praça do 
Carmo, 36 – Santo André

23/07 - Terça- 20h – Lançamento do Livro ‘Palavras ao 
Coração’ e noite de autógrafos com Dom Pedro – Auditório da 
Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Santo André

27/07 - Sábado - 8h30 às 12h - Encontro Defesa da Vida – 
Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Santo André

28/07 - Domingo - o dia todo - Encontrão Diocesano de 
Formação da Renovação Católica Carismática – Cenforpe – 
Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto – São 
Bernardo 

03/08 - Domingo - 8h30 às 12h - Encontrão da Pastoral da 
Criança com regiões Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra 
– Igreja Matriz de Rio Grande da Serra - Paróquia São Sebastião 
– Rua Francisco Moraes Ramos, 40 – Rio Grande da Serra 

Receba a mensagem do Programa 
Verbum em áudio pelo WhatsApp

Proposta oferece mais evangelização e projeta maior alcance de fiéis 

Você sabia?
“O coração me pertence, o sorriso não. O sorriso é 

dos outros. E é por isso que devemos repassar o sorriso 
aos verdadeiros donos, que são os outros”. A revelação 
do saudoso Dom Décio Pereira para explicar a alegria 
expressada em seu rosto, revela a simplicidade do pastor 
para com as suas ovelhas.

Exercendo o episcopado na Diocese de Santo 
André entre 1997 e fevereiro de 2003, Dom Décio 
era conhecido como “Bispo Sorriso” exatamente por 
acolher as pessoas com entusiasmo e transmitir paz ao 
povo de Deus. 

O lema que inspirou sua caminhada de fé e vida: 
“Eu te louvo Pai” (cf. Mt 11,25), inclusive nome dado a 
seu livro de reflexões e meditações cotidianas elucidam 
bem essa reverência e agradecimento à vida, dádiva de 
Deus. Afinal, o sorriso é a voz do coração. 

A Diocese de Santo André disponibiliza diariamente 
o conteúdo do Programa Verbum, exibido pela TV 
Mais - canal 27 da NET - e veiculado nas redes 
sociais e site diocesano, em formato de áudio pelo 
aplicativo de mensagens e voz WhatsApp.

A ação visa propagar a reflexão da Palavra de 
Deus – com Dom Pedro e padres convidados a cada 
semana – em várias mídias e dinamizar a forma 
de alcance da evangelização, já que é possível 
compartilhar o conteúdo diretamente do seu número, 
para grupos e todos os seus contatos. Para receber 
a mensagem, basta enviar o seu nome, paróquia e 
número de WhatsApp para (11) 99981-1233. 


