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Iniciativa pioneira na Semana 
da Família é um sucesso

I Simpósio Diocesano reuniu cerca de 300 
pessoas num dia com missa, dinâmicas, 
orações e palestras sobre matrimônio, 
relacionamento, vocação, juventude, 
depressão e suicídio. A Hora Santa pelas 
Famílias abriu a programação. Página 4.

Lançamento do Novo Hinário 
reúne cerca de 400 músicos 

Ensaio Mistagógico do Fascículo I, conduzido 
pelo maestro do Coral Diocesano, Diego 
Muniz, trouxe novidades para o público 
das dez regiões pastorais que prestigiaram 
o evento organizado pelo Setor Música e 
Comissão Diocesana de Liturgia. Página 6.

Leia na página 3
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A voz do Pastor

Chegamos ao mês de setembro, dedicado à 
Palavra de Deus. Mês da Bíblia, pois neste 
mês, celebramos no final, São Jerônimo. O 

santo que traduziu todos os livros da Bíblia para o 
latim, possibilitando que a Palavra de Deus fosse a 
partir deste texto chamado “Vulgata”, ser traduzido 
em todas as línguas modernas.

Em sua Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
intitulada Verbum Domini, o Papa Bento XVI escreve: 
“De fato, a Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, 
nasce e vive dela”(VD 3).  Devemos reconhecer 
que, nas últimas décadas, a vida eclesial aumentou 
a sua sensibilidade relativamente a este tema, com 
particular referência à Tradição e à Sagrada Escritura.

O Vaticano II promulgou a Constituição dogmática 
sobre a Revelação divina, Dei Verbum, o que 
representou um marco na vida da Igreja, fazendo com 
que a Palavra de Deus fosse redescoberta. Fazendo 
também perceber que a novidade da revelação bíblica, 
consiste no fato de Deus Se dar a conhecer no diálogo, 
que deseja ter conosco.

Em Jesus, a Igreja encontra-se com a Palavra de 
Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quem 
conhece a Palavra divina conhece plenamente também 
o significado de cada criatura. O papa Bento, nesta 
mesma exortação Apostólica realça a importância 
da Palavra de Deus ocupar um lugar central na vida 
da Igreja. Recomenda que se incremente a “pastoral 
bíblica” como animação bíblica da pastoral inteira.

Somos portanto, continuamente exortados a 

impregnar nossa ação evangelizadora com a Palavra 
de Deus. De fato, no cristianismo, a Palavra é tudo. 
Palavra que se encarna: Jesus. Palavra que se revela: as 
escrituras. Palavra que se pensa: a Teologia. Palavra que 
se celebra: a Liturgia. Palavra que se obedece: Moral. 
Palavra que se interioriza e se vive: a espiritualidade.

Que a Palavra de Deus seja realmente para nós, luz 
para nossos passos em todos os momentos de nossa vida.

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

A igreja vive da palavra de Deus

Papa Francisco se manifestou em relação 
aos incêndios que tem ferido a Amazônia 
logo após a oração mariana do Angelus de 

domingo, dia 25/08, na Praça São Pedro. Depois de 
chefes de Estado da América e da Europa e dos bispos 
das Conferências Episcopais da América Latina se 
manifestarem a respeito das queimadas que vem 
devastando a região amazônica, o Pontífice também 
demonstrou a sua preocupação com aquele que é “o 
pulmão de florestas vital para o planeta”.

“Estamos todos preocupados com os grandes 
incêndios que se desenvolveram na Amazônia. 
Oremos para que, com o empenho de todos, sejam 
controlados o quanto antes. Aquele pulmão de 
florestas é vital para o nosso planeta”, disse.

A Rede Eclesial Pan-Amazônica  (REPAM) 
soltou um comunicado dizendo estar ciente de que 
“atualmente, a mudança climática e o aumento da 
intervenção humana - desmatamento, incêndios e 

alteração no uso do solo - estão levando a Amazônia rumo 
a um ponto de não retorno” (IL 16). E com todo o processo 
em direção ao Sínodo para a Amazônia, nos unimos 
aos diferentes pronunciamentos que, em consonância 
com o Magistério do Papa Francisco, exortam toda a 
humanidade a tomar consciência das sérias 
ameaças desta situação e a esforçar-se 
por cuidar da casa comum, levantando 
as suas vozes e encontrando caminhos 
concretos para uma ação pacífica, mas 
firme, exigindo que ponha fim a esta 
situação”.

Papa faz apelo pela Amazônia: controlar os incêndios o quanto antes
Voz de Francisco se une às dos bispos da América Latina, que também pediram medidas urgentes

“Somos 
desafiados a olhar 
a realidade urbana 

e a evangelizar”
Presidente da CNBB ressaltou 

fortalecimento da comunhão e diálogo 
para êxito do trabalho da Igreja

 

Nos dias 20 e 21 de 
agosto, na reunião do 
Conselho Episcopal 
Pastoral (Consep) da 
Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), o arcebispo 
de Belo Horizonte (MG) e presidente 
da entidade, Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, fez um balanço dos assuntos e 
temas tratados pelos participantes.

O presidente ressaltou a importância 
dos bispos se congregarem na CNBB 
para fortalecer a comunhão em vista 
de realizar um melhor serviço à Igreja 
no Brasil. Destacou a participação dos 
bispos, religiosos, religiosas, padres e 
leigos no Consep.

Sobre a realidade brasileira, Dom 
Walmor afirmou o que o Conselho 
apontou que o país precisa construir 
novos rumos e que o “bate boca” e as 
“acusações” não levarão a lugar algum. 
Neste contexto, afirmou Dom Walmor, 
só o diálogo será capaz de levar o país à 
construção de novos caminhos.

Sobre as novas diretrizes gerais 
da ação evangelizadora, o presidente 
da CNBB destacou que as comissões 
episcopais pastorais, os organismos da 
Igreja no Brasil, os regionais, dioceses, 
paróquias e comunidades têm tarefas 
muito importantes a realizar. “Somos 
desafiados a olhar a realidade urbana 
e a evangelizar, nossa tarefa mais 
importante”, disse.

O presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, também 
participou da reunião.
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Caríssimos irmãos e 
irmãs, estamos no 
Mês da Bíblia. Desde 
a Dei Verbum, a 

Igreja busca despertar a consciência 
dos fiéis para se aproximarem da 
Sagrada Escritura. De fato, seu uso 
litúrgico, na mesa da palavra, nas 
missas semanais e, principalmente, 
nas celebrações dominicais faz dela 
alimento do coração e fonte de força 
espiritual sem igual.

Como mãe e mestra, a Igreja 
deseja que seus filhos façam frutificar 
boas obras, em atos de caridade 
verdadeira e em conversão sincera, 
o Pão da Palavra. Um instrumento 
que a igreja dispõe para que isso 
se concretize na vida de cada fiel 
chamamos de Lectio Divina. 

Essa expressão 
forte e plena de 
significado nos ajuda 
a passar do intelecto e 
do estudo para o coração e a 
vida. A Lectio Divina deve, portanto, 
fazer a palavra viva em nossas vidas. 
A Sagrada Escritura deve se tornar 
fonte de vida para o homem atual, 
como foi para as gerações passadas. 
Hoje, mais do que nunca, devemos 
voltar os nossos corações para os 
ensinamentos bíblicos.

Nisto nos ajuda de maneira 
única, a Lectio Divina, que vai 
nos convidando a cada passo, a 
entrar no coração da Escritura. Para 
compreendermos a profundidade 
espiritual da Lectio Divina é 
saudável visitar a Constituição 

Dogmática Dei Verbum. No cap. 
6, nº25, começa dizendo 

que é necessário que 
todos os clérigos, 

sobretudo os 

Leitura Orante é uma prática 
e método de oração, reflexão e 
contemplação praticada pelos fiéis do 
Catolicismo desde os tempos antigos

Lectio Divina:
A importância de 
ler a Bíblia e
se conectar
com Deus

sacerdotes, e todos que como os 
diáconos e catequistas atendem 
legitimamente o Ministério da 
Palavra, mantenham o contato 
íntimo com as Escrituras, mediante 
leitura assídua e o estudo apurado.

O que significa dizer que os 
sacerdotes, diáconos, catequistas 
devem viver e habitar a palavra e 
permitir que a palavra os habite. 

O Concílio Vaticano II continua 
exortando com ardor e insistência 
todos os fiéis, mormente os 
religiosos, que aprendam a eminente 
ciência de Jesus Cristo, conforme 
Filipenses (3,8). Ou seja, exorta-
se aos fiéis a leitura frequente e 
perseverante da Sagrada Escritura. 

O Concílio enfatiza: debrucem-
se pois, de boa vontade sobre o 
Texto Sagrado, que através da 
Sagrada Liturgia, rica de palavras 
divinas, quer pela leitura espiritual, 
isto é, ter tempo para a Palavra e 
com a Palavra para fazê-la ressoar 
em nossos tempos. 

O Concílio alerta: lembrem-se, 
porém, que a leitura da Sagrada 
Escritura deve ser acompanhada 
da oração. A oração, portanto, é 
fundamental para nos ajudar a 
abrir o coração aos ensinamentos 
da Escritura. A oração é o diálogo 
filial entre o homem e Deus. Para 
entrarmos nos mistérios divinos 
devemos ter um espírito genuflexo. 
A capacidade de dobrar os joelhos 
diante do Sagrado. Uma alma 

piedosa e um coração orante.
Por fim, o Concílio lembra: 

compete aos sagrados pastores 
depositar-lhes a Doutrina Apostólica. 
Ensinar oportunamente os fiéis que 
lhe foram confiados, ao usarem 
retamente os livros divinos, de 
modo particular, o Novo Testamento 
e, sobretudo, os evangelhos. Aqui 
sobressai a responsabilidade dos 
pastores em ensinar sobre os textos 
sagrados, missão que a Igreja, mãe 
e mestra nos confia para que o povo 
seja devidamente instruído nas 
verdades da fé. 

Tomemos nas mãos a Sagrada 
Escritura pela prática da Lectio 
Divina. Façamos com que o tesouro 
da revelação, confiado à Igreja encha 
cada vez mais o coração dos homens 
e mulheres em nosso tempo. E 
assim, como a vida da Igreja cresce 
com assídua frequência eucarística, 
é lícito esperar o novo impulso da 
vida espiritual, se fizermos crescer a 
veneração pela Palavra de Deus, que 
permanece para sempre. 

Caros irmãos e irmãs, a riqueza 
da Sagrada Escritura é infinitamente 
grande. Deixemo-nos pois conduzir 
pelo Espírito Santo, tomando nas 
mãos a escritura e a meditando pela 
prática da Lectio Divina.

Texto de Pe. Rogério Duarte 
Irmão - Coordenador da Região 
Pastoral Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra

A BOA NOTÍCIA
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Celebrando o sucesso da iniciativa 
pioneira de aprofundar e 
adquirir conhecimento, o I 

Simpósio Diocesano da Família no sábado, 
dia 17/08, durante o encerramento da 
Semana Nacional da Família, no Externato 
Santo Antônio, em São Caetano.

O encontro teve início com a missa 
presidida pelo bispo emérito, Dom 
Nelson Westrupp. Quatro palestras foram 
apresentadas ao público: “Aspectos da 
Nulidade Matrimonial”; “Família, Vocação 
e Juventude”; “Depressão e Suicídio”; “A 
realidade da Família Contemporânea e 
Matrimônio no Plano de Deus”, além da 
dinâmica: “E a Família, como vai?”.

O bispo Dom Pedro Cipollini, prestigiou 
o encontro: “Que vocês não guardem o 
conhecimento apenas para si. Temos que 
ser multiplicadores da Boa Nova e ter 
compaixão com o próximo”, disse.

 Com a experiência bem sucedida, 
a coordenação avisa que a 2ª edição do 
simpósio acontecerá em agosto de 2020. 

 
HORA SANTA
A abertura ocorreu na sexta, dia 09/08, 

com momentos de oração e reflexão através 
da “Hora Santa pelas Famílias”, na Catedral 
do Carmo. Alinhada com o 8º Plano de 
Pastoral, a iniciativa atende ao pedido do 
Papa Francisco e aos itinerários de oração 
e formação para a missão, que enfatizam a 
união, solidariedade e amor ao próximo.

Organizados pela Pastoral Familiar, 
ambos eventos contaram com as 
participações do Encontro de Casais com 
Cristo, Pastoral Familiar, Movimento 
Familiar Cristão, Renovação Carismática 
Católica, Comissão em Defesa da Vida, 
Equipes de Nossa Senhora e Comunidade 
Famílias Nova.

O Terço dos 
H o m e n s 
d ivu lgou 

a programação do 2º 
Encontro Diocesano 
que ocorrerá no dia 21 
de setembro (sábado), 
das 8h às 15h30 
na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, 
em Santo André 
(Praça do Cruzeiro, 
420 – Vila Curuçá). A 
missa será presidida 
pelo bispo diocesano 
Dom Pedro Cipollini, 
às 9h. 

O movimento 
mariano teve início 
da Diocese de Santo 
André há 15 anos, 
quando paroquianos da Igreja Bom Jesus de Piraporinha iniciaram um grupo de 
oração do terço no local. Inclusive, no dia 17 de outubro, às 19h, será celebrada 
uma década e meia de existência do Terço dos Homens em nossa diocese, na 
própria paróquia de Diadema.

O Terço dos Homens é uma iniciativa de devoção mariana e fé que está 
presente em mais de 80 paróquias do Grande ABC. Faça parte deste movimento! 
Informações sobre como participar ou montar um grupo de Terço dos Homens 
em sua paróquia pelo telefone: 99386-3318 (falar com Francisco Mamede).

2º Encontro Diocesano do Terço dos 
Homens acontece no dia 21 de setembro

Missa, palestras, meditação do rosário e consagração
a Nossa Senhora integram atividade

Semana da Família destaca ação 
pioneira com Simpósio Diocesano

Evento reuniu cerca de 300 pessoas do Setor Família em São Caetano;
A Hora Santa abriu as atividades na Catedral

O Encontro Anual dos Diáconos 
Permanentes da Diocese de 
Santo André aconteceu no 

sábado, dia 10/08, com a missa presidida 
pelo bispo Dom Pedro, na Paróquia 
São Sebastião (Rio Grande da Serra). 
A comemoração deste dia também teve 
confraternização no salão paroquial.

Durante a homilia, Dom Pedro 
relembrou a história do diácono e 
mártir São Lourenço, que deu sua 
vida pela causa dos pobres e exortou 
os diáconos permanentes a sempre 
olharem com carinho e caridade, 
seguido do cuidado com a Palavra e 
a Liturgia.

Encontro Anual dos Diáconos celebra São Lourenço
Dom Pedro celebrou missa que reuniu 20 diáconos, esposas e familiares

Marcelo Cavinato é o novo diácono permanente da Diocese
Destacando a família como base, ele recebeu a imposição das mãos de Dom Pedro para servir na Diocese

Com o apoio da família, 
Marcelo Cavinato se tornou o 
novo diácono permanente da 

Diocese de Santo André, pela imposição 
das mãos e a oração realizada pelo 
bispo diocesano Dom Pedro, em missa 
solene ocorrida no sábado, dia 31/08, 
na Paróquia São Pedro e São Paulo 

Apóstolos, em São Bernardo.
Cerca de 350 pessoas prestigiaram 

a celebração. “É um momento de 
muita felicidade abraçar o ministério 
do diaconato permanente. É um 
ministério que a gente vive em família. 
Expresso essa alegria de se pôr a 
serviço do Reino de Deus”, ressaltou 

Marcelo, ao lado da mãe, esposa, filha 
e demais familiares que sempre o 
apoiaram nesta missão.

Após servir durante uma década 
nesta paróquia, o vice-diretor da Escola 
Diaconal, Wagner Innarelli, seguirá 
para novos desafios, na Paróquia Nossa 
Senhora de Guadalupe, em Santo André.

Reunião Geral do Clero elege duas comissões diocesanas
Dom Pedro, padres, diáconos e religiosos participaram de terceiro encontro do ano

A 3ª Reunião Geral do Clero 
de 2019 aconteceu na quinta, 
dia 22/08, no auditório 

da Sociedade São Miguel, em Santo 
André. Duas comissões foram eleitas 
neste dia: a Comissão Diocesana da 
Pastoral Presbiteral que será composta 
pelo representante dos presbíteros 
e coordenador, Pe. Roberto Alves 
Marangon, e pelos membros Pe. Romeu 

Leite Izidório e Pe. Pedro Teixeira de 
Jesus; a Comissão Administrativa do 
Caixa Comum dos Presbíteros terá Pe. 
Júlio Rodrigues Neves como tesoureiro 
e Pe. Adenízio Leonardo Miranda como 
secretário.

“Essas duas comissões ajudam no 
encaminhamento da vida dos presbíteros 
em toda a Diocese”, ressalta o vigário 
geral, Pe. Ademir Santos.
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Tríduo reforça vocação 
dos catequistas

Três dias de celebração dos itinerários
do 8º Plano de Pastoral e Dia do Catequista

Em sintonia com o 8º Plano de Pastoral, 
o Tríduo Catequético reuniu as 105 
paróquias da Diocese de Santo André 

entre os dias 23 e 25 de agosto para celebrar a 
vocação como dom de Deus e um chamado para 
servir a Igreja.

 Cerca de 350 catequistas participaram da 
abertura na sexta, dia 23/08, na Catedral do Carmo, 
com a oração do terço celebrando os itinerários 
a partir da Constituição Sinodal. No segundo e 
terceiro dias, o tríduo ocorreu de forma regional e 
paroquial.

 Para o coordenador da Pastoral Catequética, Pe. 
Eduardo Calandro, o 8º Plano quer ser uma resposta 
consciente e eficaz para atender as exigências da 
evangelização no mundo atual, com ações concretas 
na Diocese.  

 As igrejas das dez regiões pastorais também 
celebraram o Dia do Catequista no domingo, dia 
25/08. O bispo Dom Pedro presidiu a missa matutina 
que homenageou os catequistas na Catedral.

Proclamar o Reino de Deus 
por meio da evangelização 
dos pobres e mais carentes da 

sociedade, na aplicação dos itinerários 
do 8º Plano Diocesano de Pastoral. 
Assim, quatro padres assumiram novos 
desafios em agosto.

“Peço a cada um de vocês agora, que 
continuem junto comigo, a fazer aquilo 
que mais digo nas minhas homilias. 
Fazer com que o Reino de Deus 
aconteça no meio de nós. É um povo 

generoso, que tem sede de trabalho e de 
evangelização”, enfatizou Pe. Clayton 
Ramos, que tomou posse na segunda, dia 
05/08, como administrador da Paróquia 
N. Sra. dos Navegantes, em Diadema.

“Para realizar a vontade do Senhor, 
a exemplo de Santa Rita, de quem sou 
devoto desde a minha juventude, pois 
vim de uma comunidade lá de Mauá, da 
comunidade Santa Rita de Cássia. Sejamos 
uma igreja acolhedora, familiar, alegre, 
descontraída, orante e missionária”, disse 

Pe. Tiago Silva, ao assumir na quarta, dia 
07/08, como pároco da Paróquia Santa 
Rita de Cássia, em Santo André.

“Que nós possamos caminhar 
dentro de dois princípios: da unidade 
e da comunhão, em sintonia com o 8º 
Plano de Pastoral, numa dimensão bem 
catequética, bem evangelizadora”. O 
discurso do Pe. Eduardo Calandro ressoou 
nos corações dos fiéis que o receberam de 
braços abertos no sábado, dia 10/08, em 
sua posse como pároco da Santo Antônio 

do Arraial, em Santo André.
“Se eu tivesse que ter o lema em algo, 

seria a frase de Jesus. ‘Misericórdia 
quero, não o sacrifício’ (Mt 9,13). 
Esse para mim é o Coração de Deus 
nesta comunidade. Onde a Igreja me 
mandar, eu quero ser misericórdia de 
Deus, consolação do seu povo”, disse 
Pe. João Aroldo, no domingo, dia 
11/08, empossado como administrador 
paroquial da Santa Teresinha, em Santo 
André. 

Nossa Senhora do
Bom Parto festeja

60 anos de história
Celebração presidida por Dom Pedro

reuniu a comunidade de Utinga

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto 
celebrou no domingo, dia 18/08, o 
Jubileu de Diamante com missa, moto 

carreata, almoço e shows. “Que Nossa Senhora do 
Bom Parto abençoe todos vocês que levam adiante 
essa obra de Deus”, frisou o bispo.

“São 60 anos de história de pessoas que 
entregaram suas vidas para que hoje estivéssemos 
aqui reunidos na mesma fé”, emenda o pároco 
Renato Fernandez. ‘Fundadores da igreja’, Antônio 
dos Reis, 86 anos, praticamente colocou o 1º 
tijolinho na capela, em 1959, e Olinda Spinelli, 
85 anos, foi uma das evangelizadoras pioneiras no 
local. Ambos continuam até hoje na caminhada. Da 
nova geração, Hiago Rodrigues, 26 anos, agradece 
o empenho para a continuidade da missão.

Caminhadas reforçam 
vivência dos ensinamentos 

de Jesus Cristo
Valorização da Bíblia e mobilização pela paz

foram os temas das ações nas regiões
Utinga e Leste de Santo André

A abertura do Mês da Bíblia foi realizada 
em grande estilo na Diocese, com a 
organização da 2º Caminhada Bíblica 

que reuniu no domingo, dia 1/09, cerca de mil fiéis 
das 11 paróquias da Região Santo André – Utinga, 
no Santuário Senhor do Bonfim, no Parque Novo 
Oratório. A chuva abençoou a peregrinação dos 
paroquianos até o local, onde os jovens aqueciam as 
famílias com muita música e louvor, antes da missa 
presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro.

Já a Caminhada 
da Paz aconteceu na 
tarde de domingo, 
dia 04/08 e contou 
com a presença 
de cerca de 200 
pessoas, entre jovens e famílias que se reuniram 
para pedir um mundo sem violência e mais amor 
ao próximo. Organizada pela Região Santo André – 
Leste, a atividade ainda teve peça teatral e celebração 
na Paróquia Cristo Operário, na Vila Linda.

Quatro padres e uma missão: evangelizar no mundo atual
Sacerdotes assumiram paróquias com o objetivo de levar a Boa Nova às comunidades de Santo André e Diadema

Pe. Clayton Ramos Pe. Tiago Silva Pe. Eduardo Calandro Pe. João Aroldo
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Com a participação aproximada 
de 400 músicos, o Setor 
Música lançou no sábado,  dia 

10/08, o Fascículo I do Hinário Litúrgico 
Diocesano, em evento realizado no salão da 
Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, 
em São Bernardo. O ensaio mistagógico 
foi conduzido pelo maestro do Coral 
Diocesano, Diego Muniz. O bispo Dom 
Pedro também participou do encontro.

O coordenador da Comissão Diocesana 
de Liturgia, Pe. Guilherme Franco 
Octaviano, foi o responsável pela introdução 
da atividade. O sacerdote salientou que esse 
é o primeiro grande evento organizado pela 

comissão de representantes regionais eleita 
na Assembleia do Setor Música, realizada 
em julho do ano passado.

“É uma alegria muito grande para nós 
perceber que o nosso hinário está colocando 
em prática aquilo que são as prioridades de 
nossa Diocese, principalmente acolher a 
todos. A adesão foi muito boa. A música, 
a evangelização, a catequese, toda essa 
experiência litúrgica que o canto favorece 
tem chegado e atingido a todos”, comemora.

O exemplar está disponível no Centro 
de Pastoral e pode ser adquirido pelo valor 
de R$25. Mais informações pelo telefone: 
4469-2077.

Projeto Samaritanos 
traz aprendizado sobre 
primeiros socorros e 

medidas de segurança
Projeto qualifica funcionários e membros das paróquias 
para atuar com agilidade em situações de emergência 

Iniciativa pioneira na Diocese de Santo André, 
o Projeto Samaritanos começou no sábado, dia 
03/08, com a apresentação do curso com foco 

nos primeiros socorros aos fiéis das 105 paróquias.
A ação atende ao itinerário 3 do 8º Plano de 

Pastoral, que tem por objetivo fortalecer as estruturas 
de acolhimento nas comunidades, por meio da 
qualificação dos membros das paróquias para as 
questões de segurança e situações de emergência.

Com apoio da Pastoral da Acolhida, a iniciativa 
percorrerá as dez regiões pastorais para oferecer 
formação em todas as igrejas da diocese até o dia 
30 de novembro deste ano. Para mais informações e 
fazer as inscrições ligue no telefone: 4469-2077 ou 
envie e-mail para centropastoral@diocesesa.org.br

“Uma experiência que vamos guardar 
para sempre e que nos faz sentir mais perto 
do céu”. A sensação de Manoel Messias 
era a mesma dos demais presentes, muitos 
deles em situação de rua e vulnerabilidade 
social, que compareceram à missa 
celebrada ao ar livre na segunda, dia 

26/08, no Viaduto Ângelo Gaiarsa, no 
centro de Santo André.

“Bem-aventurados os pobres de 
espírito, porque deles é o Reino dos 
Céus’ (Mt 5,3). Esse povo é predileto 
de Jesus”, disse Pe. Nelson Rosselli 
Filho, que coordena a Região Santo 

André - Leste e presidiu a celebração. 
A ação encabeçada pelo grupo Servos 
da Misericórdia da Paróquia Nossa 
Senhora da Salete reforça boa parte dos 
itinerários do 8º Plano de Pastoral, como 
o acolhimento, as visitas missionárias,  e 
ações solidárias.

Missa com prediletos de Deus pratica Igreja em saída
Celebração organizada pela Pastoral de Rua “Servos da Misericórdia” fomenta Igreja em saída

Pastoral do Menor projeta novos desafios
Organismo celebrou festa com tríduo itinerante em associações e institutos

Existente desde a década de 
1970, a Pastoral do Menor 
vive um momento de retomada 

desde 2015, na Diocese de Santo André.
“Iniciamos um trabalho de 

mapeamento, que consiste em se apresentar 
e conhecer as casas que têm uma ação 
social, como a casa de abrigo SAICA e a 
Fundação Casa, lugares que fazem parte da 
atuação da Pastoral do Menor”, descreve o 

assessor diocesano Pe. Leandro Alves.
Um dos projetos é trazer formação 

para a Diocese, por meio do modelo 
da Escola da Cidadania, conta a 
coordenadora Maria Keiko, que também 
destaca o parceiro, o Projeto Jeda, em 
Santo André, que forma jovens para o 
mercado de trabalho.

Para participar da pastoral, ligue no 
Centro de Pastoral: 4469-2077.

A Pastoral da Criança encerrou 
no sábado, dia 03/08, a série de 
três atividades do Encontrão 

de Formação para Líderes 2019 realizada 
com as dez regiões pastorais. Esse terceiro 
evento ocorreu na Paróquia São Sebastião 
em Rio Grande da Serra.

A coordenadora da Pastoral da 

Criança, Maria Gomes, destaca a 
adesão de 340 pessoas. “A formação 
espiritual com o Pe. Rudnei Sertorio, 
nosso assessor, as formações sobre 
os Mil Dias, Políticas Públicas e sua 
importância para o desenvolvimento 
infantil foram muito importantes para 
fortalecer as lideranças ”, avalia.

Ciclo de três encontros formou
340 líderes da Pastoral da Criança

Atividades contemplaram as dez regiões pastorais da Diocese de Santo André

Ensaio do Hinário Litúrgico agrega 
conhecimento para cerca de 400 músicos

Setor Música promoveu lançamento do Fascículo I que reuniu integrantes das dez regiões pastorais
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Recordar as lutas pela justiça 
social e debater o protagonismo 
da Igreja na atual sociedade. 

Essas foram as propostas do 1º Encontro 
“Igreja: História de Profecia – Resgatar 
a Memória para fazer História”, que 
reuniu cerca de 80 agentes de pastorais 
sociais no sábado, dia 24/08, na Paróquia 
Nossa Senhora da Boa Viagem, Matriz 
de São Bernardo. Essa também foi a 
1ª atividade com a presença da réplica 
da Cruz Missionária na Diocese de 
Santo André, como aquecimento para o 
Mês Missionário Extraordinário, a ser 
realizado em outubro.

Com o tema “Vaticano II e Caminhos 
para a Igreja na América Latina”, o 
palestrante Pe. Felipe, pároco da Nossa 
Senhora da Candelária, em São Caetano, 
resgatou o protagonismo da Igreja. Ele 
também destacou o legado de três bispos: 

Dom Hélder Câmara (1909-1999); Dom 
Luciano Mendes (1930-2006); e Dom 
José Maria (1919-2017).

Em seguida, Dom Pedro apresentou 
um panorama sobre ser cristão no mundo 
atual e a vida em busca da santidade. 
“Esse momento de reflexão é valioso, 
principalmente quando nos unimos 
através dos ideais cristãos para fazer 
presente Jesus em nossa realidade”, 
avalia.

Por fim, Pe. Alejandro destacou a 
temática “O papel da CNBB no Sínodo 
da Amazônia”, ao apresentar um vídeo 
e as preocupações com um assunto 
tão atual no país, como a preservação 
do meio ambiente, das florestas e dos 
recursos naturais.

Diante do sucesso do encontro, a 
atividade poderá integrar o calendário 
diocesano.

O MEJ (Movimento Eucarístico 
Jovem) promoverá, no dia 26 de 
outubro, Encontro de Formação 

com o objetivo de apresentar a história da 
ramificação da juventude do Apostolado da 
Oração e fomentar novos grupos nas 105 
paróquias da Diocese. O encontro acontece 
a partir das 14h, no Auditório da Cúria. 
O MEJ é um movimento de formação 

espiritual e humana, centrado no evangelho, 
eucaristia e missão.

O público-alvo são os membros do 
Apostolado da Oração, catequistas de 
perseverança, e jovens entre 10 e 25 
anos de idade. Esse encontro também 
faz parte das comemorações dos 175 
anos do Apostolado, que ocorre no dia 
6 de dezembro deste ano.

O bispo diocesano, Dom 
Pedro Cipollini, participou 
de diversas atividades 

durante o mês de agosto. Em visita 
à Comunidade Shalom realizada na 
terça, dia 06/08, em Santo André, 
ele destacou a importância da 
vocação e da paternidade de Deus. 
O bispo dialogou com os jovens 
da comunidade católica sobre 
experiências de fé, a importância do 
Pai em nossas vidas e a necessidade 
da partilha. 

Na quarta, dia 07/08, Dom Pedro 
recebeu membros da Comunidade 
Padre Pio para um diálogo sobre o 
balanço dos trabalhos em prol dos mais 
carentes e excluídos da sociedade. Ao 
destacar o trabalho social e educativo 
desenvolvido, os membros partilharam 
a alegria de servir os pobres e pessoas 
em situação de rua.

O bispo também integrou a 
comemoração dos 55 anos de 
fundação das Irmãs de Maria de 
Banneux, através de missa celebrada 
para mais de 250 crianças na quarta, 
dia 14/08, na sede da instituição, em 
São Bernardo. 

Praticando o itinerário 1 do 8º Plano de 
Pastoral, ao estimular momentos de 
espiritualidade com o sentimento de 

pertença e oração em vida comunitária, o Retiro 
do Movimento Mães, Madrinhas, Pais e Padrinhos 
Orantes para os Sacerdotes reuniu cerca de 90 
pessoas no domingo, dia 25/08, em Santo André.

Com o tema: “Sejam santos, porque eu sou 
santo” (1 Pedro 1,15-16), o bispo dividiu a reflexão 
em três partes, em que abordou o perdão para ser 
um verdadeiro cristão; os momentos de solidão e a 
importância das famílias; e a inspiração em Jesus 
diante dos desafios na sociedade.

“A oração da fé tem muita força diante de 
Deus, disse o apóstolo Tiago. Que esses momentos 
toquem o coração de vocês na missão”, sintetiza.

Encontro resgata protagonismo evangelizador e social da Igreja
Atividade recordou legado de bispos, o Concílio Vaticano II e debateu temas atuais como o Sínodo da Amazônia

Retiro das Mães e 
Madrinhas incentiva
vida em santidade

Dom Pedro conduziu encontro de meditações e 
reflexões com movimento orante para os sacerdotes

Dom Pedro apoia ações de 
solidariedade e espiritualidade

Bispo integrou atividades na Comunidade Shalom, com as Irmãs de Maria de Banneux e Comunidade Pe. Pio

Formação do Movimento Eucarístico Jovem ocorre no dia 26 de outubro
Informações sobre inscrições no site da Diocese de Santo André
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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:

 Decreto de Ordenação Diaconal (Permanente) do Revmo. Sr. Aparecido Batista dos Santos. 
Decretamos que o mesmo será ordenado diácono permanente, durante a Celebração Eucarística, no dia 
12 de outubro de 2019, Solenidade de Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil), na Igreja Matriz 
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim Zaíra, em Mauá – SP. 

 Uso de Ordem na Paróquia São Luiz Gonzaga – Jardim Paranavaí, em Mauá – SP, ao Revmo. 
Sr. Diácono Edmir dos Reis, 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.

 Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila Marlene, em São Bernardo do 
Campo – SP, ao Revmo. Sr. Diácono Deomar Ustulin, 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.

 Uso de Ordem na Paróquia São Jorge – Cidade São Jorge, em Santo André – SP, ao Revmo. Sr. 
Diácono José Roberto Storniolo, 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 Administrador Paroquial local.

 Uso de Ordem na Paróquia São Felipe Apóstolo – Parque das Américas, em Mauá – SP, ao 
Revmo. Sr. Diácono Francisco José Poloni, 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.

 Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Jardim Riviera, em Santo André 
– SP, ao Revmo. Sr. Diácono Wagner Innarelli, 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.

 Uso de Ordem na Paróquia São José – Centro Alto, em Ribeirão Pires – SP, ao Revmo. Sr. Diác. 
Siprianus Mathias Mbete, CS, religioso-diácono da Congregação dos Missionários de São Carlos, 
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.

 Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Basílica Menor) – Centro, em São 
Bernardo do Campo – SP, ao Revmo. Sr. Diác. Jesús Antonio Manzo Madrigal, CS, religioso-
diácono da Congregação dos Missionários de São Carlos, 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 Revmo. Sr. Pe. Vanderlei Ribeiro, como responsável pelo Oratório Nossa Senhora 
Aparecida, em Santo André, destinado ao culto divino em favor da Pastoral da Saúde Diocesana, enquanto 
perdurar a nomeação do mesmo sacerdote como Coordenador Diocesano da Pastoral da Saúde.

 Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Menino Jesus – Jardim 
Marilene, em Diadema – SP, pelo período de três anos.

 Fazemos saber que o Revmo. Sr. Pe. José Mateus Domingues Filho, presbítero incardinado da 
Diocese de Santo André, fica definitivamente excardinado da Diocese de Santo André, passando a fazer 
parte, portanto, do clero da Diocese de Goiás (GO). 

 Ratificamos a validade e a vigência da suspensão do Uso de Ordem do Revmo. Sr. Pe. Rogério Romão 
Bueno, presbítero incardinado na Diocese do Crato (CE), membro da Comunidade Aliança de Misericórdia 
e acolhido “Ad experimentum” em nossa Diocese pelo período de três anos, que por livre decisão de não 
mais exercer o ministério sacerdotal, deverá seguir as determinações do Código de Direito Canônico. 

 11/09 - Quarta - 19h30 às 21h30 - Missa em Ação de Graças pelos 80 anos de Dom Nelson Westrupp 
e lançamento do livro de sua biografia – Catedral Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro 
– Santo André

 14/09 - Sábado - 9h às 12h - Formação Diocesana da Pastoral da Saúde –  Salão da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima – Praça do Cruzeiro, 420 – Vila Curuçá – Santo André

 14 a 15/09 - Sábado e Domingo - 8h às 16h - 10º Congresso das Novas Comunidades – Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima – Praça do Cruzeiro, 420 – Vila Curuçá – Santo André. Mais informações no 
site www.diocesesa.org.br 

 15/09 - Domingo - 13h às 18h - Encontro Diocesano com Líderes da Pastoral da Criança e Missa 
com Dom Pedro – Paróquia Santo Antônio – Largo São Francisco, 113 – Vila Alpina – Santo André

 16 a 19/09 - Segunda a Quinta - Retiro dos Padres de Barretos com Dom Nelson – Barretos – São Paulo
 17 a 20/09 - Terça a Sexta - Retiro Anual dos Presbíteros com Dom Pedro – Itaici, em Indaiatuba – São Paulo
 21/09 - Sábado - 7h às 15h - 2º Encontro Diocesano do Terço dos Homens –  Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima – Praça do Cruzeiro, 420 – Vila Curuçá – Santo André
 22/09 - Domingo - 7h às 18h - 3º Festival Vocacional da Diocese de Santo André –  Complexo 

Educacional Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy – Ribeirão Pires
 24/09 - Terça - 19h - Sessão Solene dos 65 anos da Diocese de Santo André – Câmara Municipal de 

Santo André – Praça IV Centenário, 2 – Centro – Santo André 
 25/09 - Quarta - 20h - Encontro Formativo para Coordenadores dos Ministérios Extraordinários – 

Auditório da Cúria – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André 
 28/09 - Sábado - 8h30 às 11h - Formação Diocesana da Pascom – Auditório da Cúria – Praça do 

Carmo, 36 – Centro – Santo André. Informações sobre inscrições no site www.diocesesa.org.br 
 28/09 - Sábado - Feira Bíblica nas dez regiões pastorais. Informações em breve, no site www.diocesesa.org.br 
 29/09 - Domingo - 7h às 12h - Encontro Diocesano com Catequistas Setor Pais e Padrinhos do 

Batismo. Salão da Igreja Matriz - Basílica Menor de Nossa Senhora da Boa Viagem – Rua Padre 
Lustosa, 292 – Centro – São Bernardo do Campo

 29/09 - Domingo - 13h30 às 17h - Encontro Diocesano dos Coroinhas e Cerimoniários – Complexo 
Educacional Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy – Ribeirão Pires

 1º/10 - Terça - Abertura do Mês Missionário Extraordinário – a Missa será realizada em todas as igrejas da 
Diocese. Consulte o horário nas paróquias e participe! Informações em breve, no site www.diocesesa.org.br 

 03/10 - Quinta - 16h - Missa Anual com as Mães e Madrinhas Orantes pelos Sacerdotes presidida por 
Dom Pedro – Catedral Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

 05/10 - Sábado - 14h30 -  Encontro Diocesano com Religiosos e Religiosas – Auditório da Cúria Diocesana 
– Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André.  Informações em breve, no site www.diocesesa.org.br 

 06/10 - Domingo - 11h - Missa do Nascituro (Defesa da Vida) celebrada por Dom Pedro – Catedral 
Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

 06/10 - Domingo - 15h - Missa Diocesana da Pastoral da Acolhida presidida por Dom Pedro – 
Paróquia Santo Antônio – Largo São Francisco, 113 – Vila Alpina – Santo André

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

Você Sabia? 
Padre Hamilton é o novo reitor do 

Seminário de Filosofia

Assumindo nova missão na Diocese de Santo André, Pe. Hamilton Gomes 
do Nascimento tomou posse na sexta-feira, dia 23/08, como reitor do Seminário 
de Filosofia, durante missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro, na 
Capela São Camilo de Léllis, em Diadema. Ele será o oitavo padre responsável 
pela formação na Casa, que já tem mais de três décadas de existência. 

Desde o final da década de 1980, os seminaristas de Filosofia começaram a  
morar em uma construção própria, na Rua Júlio Prestes 95, em Diadema, onde 
funciona o Seminário até os tempos atuais. O primeiro formador na Casa foi Pe. 
Airton José dos Santos, atual arcebispo da Arquidiocese de Mariana.

Mês Missionário Extraordinário
01/10: Missa de Abertura em todas as paróquias.
19/10: Vigília Missionária em todas as paróquias.
Novena e Visitas Missionárias em todas as regiões.
Saiba mais no site www.diocesesa.org.br


