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Vicariato para Caridade 
Social é realidade
Fruto do Sínodo Diocesano, iniciativa 
que visa reunir as diversas expressões do 
serviço de caridade nas cidades do ABC 
foi lançada oficialmente na Solenidade de 
Santo André Apóstolo; Pe. Ryan Holke 
será o vigário episcopal. Página 5.

Desafios e objetivos por 
uma cultura vocacional
Abertura do Ano Vocacional 
Diocesano deixa como mensagem o 
comprometimento do clero, pastorais e 
fiéis para incentivar novas vocações nas 
106 paróquias da diocese; atividades 
ocorrerão ao longo de 2020. Página 4.
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A voz do Pastor

A 100ª reunião do Conselho 
Permanente da CNBB 
(Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil) aconteceu entre os dias 
26 e 28 de novembro, na sede da entidade, 
em Brasília (DF). O encontro contou 
com as presenças do bispo da Diocese 
de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, que é presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé 
da CNBB, e do coordenador diocesano 
do Departamento de Comunicação, 
Pe. Tiago José Sibula da Silva, que é 
assessor da Comissão Episcopal para a 
Comunicação da CNBB.

O arcebispo de Belo Horizonte (MG) 
e presidente da entidade, Dom Walmor 
Oliveira de Azevedo, fez um balanço dos 
debates e encaminhamentos dos três dias 
de atividades.

Dom Walmor compartilhou a 
preocupação dos bispos com a assessoria 
política e a análise da conjuntura social 
e eclesial: “Não podemos caminhar sem 
conhecer a realidade, ela nos desafia. 
Precisamos conhecê-la para darmos 
respostas à luz dos valores intocáveis e 
inegociáveis do Evangelho”, disse.

Na ocasião, Dom Walmor 
compartilhou a experiência bonita 
dos testemunhos de irmãs de várias 
congregações no Haiti com os mais 
pobres. Além disso, o arcebispo destacou 
também a importância do trabalho 
com as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil, ao 
salientar a temática escolhida para a 
58ª Assembleia Geral da CNBB, a ser 
realizada em abril de 2020: “Evangelizar 
pelo anúncio da Palavra de Deus”.

Confira o balanço 
da 100ª Reunião 

do Conselho 
Permanente

da CNBB
Bispos e assessores estiveram reunidos 
para encaminhar prioridades de 2020

Admirável sinal: Carta Apostólica
do Papa sobre o presépio

Francisco fala do significado e valor do presépio, da importância das famílias se envolverem com o espírito natalino

Jesus Cristo é o “sol de justiça” 
(Mal 4,2) anunciado pelo 
profeta. Ele mesmo disse: “Eu 
sou a luz do mundo” (Jo 8,12; 

9,5). Natal é para nós festa da luz, a luz de 
Cristo que se manifestou à humanidade: 
“O povo que estava nas trevas viu uma 
grande luz” (Is 9,2). Assim como a Páscoa 
que também é festa da Luz do ressuscitado, 
o Natal também nos envolve em luz.

Mas o Natal é luz porque traz 
esperança. Esperança em primeiro lugar 
para os pobres, pois os Evangelhos 
nos relatam que os pobres foram os 
primeiros a serem convidados a visitar 
Jesus na gruta de Belém envolta em luz.

O Natal comemora o nascimento 
histórico de Jesus. Tornando-se um 
de nós, Jesus, o Filho de Deus, vem 
fazer a experiência da compaixão ou 
solidariedade humana. É a kénose 
(abaixamento) que vai até à morte na qual 
inicia-se seu retorno para o Pai.

Diante da grandeza do mistério de 
Deus encarnado, a atitude da Igreja é 
de admiração, louvor, agradecimento 
e contemplação. O Natal se tornou 
com o transcorrer do tempo, uma festa 
litúrgica, civil, popular e comercial. 
Qual destas características do Natal 

você acentuará mais?
Existem dois modos de ver o 

Natal. De um lado os que se fixam na 
poesia e beleza do presépio onde a 
alegria, simplicidade e os presentes são 
ressaltados. De outro lado, existem os 
que se fixam mais na mensagem natalina 
que nos passa o Evangelho da Infância, 
o qual acentua mais a mensagem de 
justiça, fraternidade e paz.

É este segundo olhar que os sinais 
dos tempos nos convidam a ter. Nossa 
Igreja de Santo André, a partir do seu 
Primeiro Sínodo Diocesano (2017-
2018) e seu oitavo Plano de Pastoral, 
está realizando o “sonho missionário 
de chegar a todos”, como se propôs!

Através do Vicariato Episcopal para a 
Caridade Social, instituído e oficializado 
no dia 30 de novembro, festa de Santo 
André Apóstolo, nossa Igreja quer olhar 
para os pobres, e ver neles o Deus menino 
que se fez pobre, para enriquecer-nos 
com sua pobreza. Assim queremos ser 
uma Igreja que ilumina com a luz de 
Cristo, a luz da caridade.

Conclamo a toda nossa Igreja 
Diocesana para que  apoie esta 
iniciativa. Que seja para nós o sinal 
concreto da continuidade de uma 

tradição evangelizadora, a qual junto 
com a Boa Nova do Evangelho busca 
promover a pessoa dentro dos valores 
cristãos da justiça e da paz.

Com alegria de Pai e Pastor abençoo 
a todos. Que tenham um Feliz e Santo 
Natal e um Ano Novo repleto de 
esperança e fé, Naquele que está no 
meio de nós.

 

Ele está no meio de nós
É um dia de festa na Igreja porque ela mesma é chamada de Povo Santo de Deus

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

O sinal admirável do 
Presépio, muito amado 
pelo povo cristão, não 

cessa de suscitar maravilha e enlevo. 
Representar o acontecimento da 
natividade de Jesus equivale a anunciar, 
com simplicidade e alegria, o mistério 
da encarnação do Filho de Deus. De 
fato, o Presépio é como um Evangelho 
vivo que transpassa das páginas da 
Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo 
que contemplamos a representação do 
Natal, somos convidados a colocar-nos 
espiritualmente a caminho, atraídos 
pela humildade d’Aquele que Se fez 
homem, que nos ama tanto, que Se 
uniu a nós para podermos, também nós, 
unir-nos a Ele.

 Com esta Carta, Papa Francisco 
quer apoiar a tradição bonita das nossas 
famílias prepararem o Presépio, nos 
dias que antecedem o Natal, e também 
o costume de o armarem nos lugares de 
trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos 
estabelecimentos prisionais, nas praças. 
Trata-se verdadeiramente dum exercício 
de imaginação criativa, que recorre aos 
mais variados materiais para produzir, 
em miniatura, obras-primas de beleza. 
Aprende-se em criança, quando o pai 
e a mãe, juntamente com os avós, 
transmitem este gracioso costume, 
que encerra uma rica espiritualidade 
popular. Que esta prática nunca 
desapareça; mais, que a mesma, 
onde porventura tenha caído em 

desuso, se possa redescobrir e revitalizar.
Leia a íntegra da carta no site
www.diocesesa.org.br
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 Conheça histórias de fiéis de nossa diocese que conservam a tradição de 
comemorar a data destacando a união em torno da chegada do Salvador

Celebrar o Natal no mundo de hoje 
nem sempre traduz o sentido 
verdadeiro da data. Consumismo, 

correria do dia a dia, trabalho, viagens... Uma 
avalanche de compromissos e informações 
que sequer sobra tempo para celebrar… Jesus! 
Sim, Deus que se fez humano, como um ato 
de amor para salvar a humanidade de seus 
pecados e pregar uma vida de conversão. 

Mas será que realmente temos dado a 

devida atenção ao Menino que nasce numa 
manjedoura, de maneira simples e que sempre 
esteve ao lado dos pobres e injustiçados?

Nesta matéria especial afirmamos que isso é 
possível. E qual a melhor forma de celebrarmos 
o Natal? Em família. Sim, a união fortalece o 
sentimento de comunhão em torno Daquele que é 
a razão de nossa existência. Daquele que inspira a 
nossa missão. Daquele que toca nossos corações 
para o perdão, que promove reencontros. 

Exemplo de humildade
Maria Aparecida da Costa sempre comemora 

o Natal juntamente com as amigas, familiares e 
membros da Pastoral Operária. “Jesus se igualou 
aos pobres e humildes de sua época”, frisa Cida.

Verdadeiro significado
Por sua vez, Junior Medeiros, 33 anos, do Setor Juventude, 

valoriza o significado da confraternização neste dia. “São  
felizes as famílias que celebram esta data com o sentido que 
ela tem: o nascimento do menino Jesus”

Da Pastoral Familiar, Daniel, 52 anos, e Kátia Pelaes, 51 
anos, conservam a tradição de todos os anos participarem 
juntos da Santa Missa e da Ceia. “Natal é Jesus que renasce 
a cada ano em nossos corações”, cita Kátia.

Paz e amor
“O Natal é a prova de amor, luz, paz e energias 

positivas”, revela Jacqueline de Sousa Espinoza, 44 anos, 
casada com Rogério Lodi Espinoza, 48 anos, da Pastoral 
Familiar e pais de Breno, 18 anos, e Bruno, 12 anos.

“O verdadeiro Natal está dentro de nós revelado 
pelo Espírito Santo de Deus”, destaca Breno, coroinha 
e cerimoniário por 6 anos.

Décadas de união
A longevidade pode ser 

considerada uma dádiva 
de Deus. Pais de Sandra, 
Luiza e Waldomiro Cortez 
celebraram recentemente 60 
anos de matrimônio. Para 
eles, a renovação dos votos é 
sempre  uma inspiração para 
viver o espírito natalino em 
família. “É simplesmente 
amor”, enfatiza Luiza.

Natal inesquecível
E a esperança chega com 

histórias inesquecíveis. O clima 
natalino inspira o casal Roque e 
Mônica. Para ambos, a celebração 
com a chegada do pequenino 
Joaquim, em dezembro do ano 
passado, trouxe um simbolismo 
todo especial. Com apenas 20 
dias, ele foi o escolhido para ser o 
Menino Jesus na Missa de Natal. 

“Foi um momento 
emocionante para nós. Celebrar 
o Natal é celebrar a Vida, celebrar 
o Nascimento da esperança. É o 
início de um novo ciclo renovado 
na fé”, recorda o casal. 

Partilha e oração
Casados há 28 anos, Marcos, 52 anos, e 

Sandra Becker, 54 anos, atuam nas pastorais 
da Catequese e dos Vicentinos. O trabalho 
social está sempre presente nas ações do casal. 
E compartilhar a preparação para a chegada do 
Menino Jesus é uma das iniciativas, rezando 
junto com as famílias em visitas pelos bairros, 
na prática da Igreja em Saída tão solicitada 
pelo Papa Francisco.

“É um momento de vivência e proximidade 
muito precioso. Em tempos de convivência 
digital, o Natal renova e atualiza a alegria do 
contato pessoal nas famílias”, destaca Marcos

Abençoada pelo Bispo
Adijane Moreira, 23 anos, e Jurandir Ferreira, 27 anos, também 

vivenciaram um Natal único. Ambos foram os escolhidos para 
simbolizarem a família Jesus, Maria e José na Missa de Natal de 
2017. Para deixar a história mais memorável, a pequena Emanuelle 
só participou da celebração, pois nasceu após oito meses de gestação. 
A bebê tinha apenas 24 dias de vida em seu primeiro Natal.

“Foi bom para nós. Ainda pensei que iria passar o Natal sem 
ela, mas graças a Deus deu tudo certo”, recorda Adijane, após a 
celebração que foi presidida por Dom Pedro.
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Reunindo vocacionados, 
seminaristas, religiosos e 
religiosas, representantes do 

SAV (Serviço de Animação Vocacional),  
bem como fiéis de várias regiões pastorais, 
a abertura oficial do Ano Vocacional na 
Diocese de Santo André aconteceu no 
I Domingo do Advento (1º/12), com a 
missa celebrada pelo bispo Dom Pedro, 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo.

Animada pelo lema “Acolho o teu 
Chamado”, a iniciativa surge com o 
objetivo de conscientizar as pessoas 
sobre a importância de uma cultura 
vocacional. A procissão de entrada teve 
o cartaz do Ano Vocacional, que ocorrerá 
até a Solenidade de Cristo Rei, em 

novembro de 2020; a imagem de Nossa 
Senhora das Divinas Vocações; e a estola, 
simbolizando a vocação sacerdotal. 

“Esse Ano Vocacional foi inspirado 
por Deus para ser vivenciado em nossa 
Igreja Diocesana”, disse Dom Pedro.

“A nossa diocese tem muitos desafios 
e nós precisamos de sacerdotes para 
ajudar o povo de Deus a desenvolver os 
seus dons”, frisa o assessor da Pastoral 
Vocacional, Pe. Everton Gonçalves 
Costa.

Ao final da missa, os dez ícones de 
Jesus Bom Pastor, que percorrerão todas 
as paróquias da diocese ao longo de 2020, 
foram entregues aos representantes das 
dez regiões pastorais. 

Ano Vocacional Diocesano 
visa despertar novas vocações

Objetivo da iniciativa pioneira na Diocese de Santo André é conscientizar
famílias e fiéis sobre a importância de uma cultura vocacional

A Diocese de Santo André 
realizou na quinta (14/11),
a 4ª Reunião Geral do Clero 

de 2019, no auditório da Sociedade São 
Miguel, na cidade andreense. O encontro 
teve a presença do bispo Dom Pedro e 
cerca de 160 pessoas, entre padres, 
diáconos e seminaristas do Grande ABC.

Entre os destaques, a apresentação 
do novo sistema de gestão paroquial, 

que se chama Eclesial, a ser 
implantado em 2020, e a eleição para 
a composição do Conselho Fiscal do 
Caixa Comum dos Presbíteros, que tem 
como membros Pe. Cláudio Tafarelo 
e Pe. Adriano Pereira da Silva, Pe. 
Roberto Alves Marangon (Presidente); 
Pe. Julio Rodrigues Neves Junior 
(Tesoureiro) e Pe. Adenízio Leonardo 
Miranda (Secretário).

Veja os destaques da última
Reunião Geral do Clero de 2019

Bispo, padres e diáconos acompanharam as iniciativas
das dimensões da Igreja neste fim de ano

O CDPA (Conselho Diocesano 
de Pastoral Ampliado) 
realizou no sábado (30/11), a 

última reunião do ano com representantes 
do clero, pastorais, movimentos e grupos 
da Igreja Católica no Grande ABC, 
definindo o calendário de atividades e 
prioridades para 2020.

No auditório da Cúria, Dom Pedro 
iniciou o encontro destacando o 
legado do Sínodo Diocesano, sendo 

colocado em prática por meio dos 
itinerários do 8º Plano de Pastoral. 
O vigário episcopal para Pastoral, 
Pe. Joel Nery realizou apresentação 
das Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil; o 
novo vigário episcopal para Caridade 
Social, Pe. Ryan Holke explicou os 
objetivos do vicariato; e o seminarista 
Jorge Luís comentou sobre o Ano 
Vocacional Diocesano.

CDPA define calendário de 
atividades e prioridades para 2020

Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja, Vicariato para
Caridade Social e Ano Vocacional Diocesano são destaques 

“A vocação é algo que se dá muito 
no coração da pessoa. Deus chama no 
coração. Sempre no sentido de servir, 
ajudar mais, estar à disposição. A 
voz de Deus é para segui-lo. É muito 
importante essa convicção íntima e o 
encontro pessoal com Jesus Cristo.”

Assim, Dom Pedro reforçou um contato 
mais próximo com os 20 candidatos ao 
diaconado permanente, durante encontro 

no sábado (16/11), na Cúria Diocesana.
Durante a primeira parte, os 

postulantes fizeram uma apresentação 
sobre o chamado e motivações para a 
função. Após o café, o bispo refletiu 
sobre a vocação do diácono e o 
comprometimento para assumir essa 
missão. Segundo ele, o ministério 
diaconal possui três pilares de atuação: 
a liturgia, a palavra e a caridade.

Dom Pedro: “o encontro com Cristo fortalece o compromisso”
Bispo esteve reunido com candidatos ao diaconado

permanente para conhecê-los e incentivá-los na missão 

NOTÍCIAS DA DIOCESE
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Solenidade de Santo André 
Apóstolo expressa comunhão

Na missa também foi anunciado Santo André Apóstolo como padroeiro do município

Cerca de 600 pessoas prestigiaram a 
Solenidade de Santo André Apóstolo 
no sábado dia 30/11, na Igreja Matriz 

de Santo André, na Vila Assunção.  
Durante a celebração presidida pelo bispo diocesano, 
Dom Pedro, que também contou com a presença 
especial de seu irmão, Dom Luiz Antônio Cipollini 
(bispo da Diocese de Marília), destaques para o legado 
do padroeiro diocesano, o decreto da criação do 
Vicariato Pastoral para a Caridade Social (veja mais na 
pág.7), e o projeto de lei,  aprovado pelo Executivo, que 

tornou Santo André padroeiro oficial do município.
 Em sua homilia, Dom Pedro exaltou André como 

um exemplo para nossa ação diária de evangelização, 
missionário e fundador de comunidade de fé e 
vida. “Santo André não é somente um santo, um 
apóstolo, mas um modelo para nós como Igreja”, 
frisa o bispo, ao citar os frutos do Sínodo Diocesano 
alinhados com a trajetória do apóstolo. “Nosso 
sínodo colocou como meta justamente ser uma 
igreja de acolhida, como André acolhe aqueles que 
queriam ver Jesus”, explica. 

Santo André é oficializado padroeiro do município
Festa de 30 de novembro também integrará o calendário oficial da cidade

Vicariato Episcopal
para Caridade Social
é criado na Diocese

A criação do Vicariato Pastoral 
para a Caridade Social da 
Diocese de Santo André 

aconteceu no sábado (30/11), durante 
a Solenidade de Santo André Apóstolo, 
na Igreja Matriz de Santo André, Vila 
Assunção, na cidade andreense. Durante 
a celebração do padroeiro diocesano, 
presidida por Dom Pedro, também foi 
anunciado o vigário episcopal para essa 
ação, Pe. Ryan Matthew Holke.

A iniciativa é fruto do Sínodo 
Diocesano, que originou os itinerários 
do 8º Plano Diocesano de Pastoral. 
A ação ainda visa promover uma 
permanente escuta efetiva e afetiva 

dos pobres e de todas as pessoas em 
situação de vulnerabilidade social; 
fazer um mapeamento dinâmico das 
pobrezas, das periferias geográficas 
e existenciais na região; consolidar 
um trabalho em rede entre órgãos 
eclesiais, entidades da sociedade 
civil e governo para um melhor 
serviço aos pobres, marginalizados e 
excluídos bem como o fortalecimento 
destas ações.

Mais informações sobre como 
participar do Vicariato para Caridade 
Social, pelo telefone 4469-2077 ou na 
Cúria Diocesana (Praça do Carmo, 36 – 
Centro de Santo André).

Objetivo é reunir as diversas expressões do serviço de caridade nas
sete cidades do ABC numa instância de comunhão e ação diocesana

A lei 10.243/2019 torna Santo André 
oficialmente padroeiro do município, 
após projeto elaborado pelo presidente 

do legislativo da cidade de Santo André, vereador 
Pedrinho Botaro, e aprovado pelo Executivo 
Municipal. 

“A importância desta iniciativa foi gerada 
através de um pedido do Conselho Regional 
Pastoral da Região Santo André - Centro, do qual 
faço parte representando a Comissão da Campanha 
da Fraternidade. Elaboramos o projeto, virou lei e 
foi sancionada pelo prefeito”, comemora.
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Curso “Nulidade Matrimonial e 
Pastoral Judiciária” acontece em 2020

Em palestra, vigário judicial diocesano apresentou prévia do
conteúdo dos encontros; inscrições estão abertas

Com a presença de 
aproximadamente 100 
pessoas, o vigário judicial 

da Diocese de Santo André, Pe. Jean 
Rafael, apresentou na segunda (11/11), 
a introdução do curso “Nulidade 
Matrimonial e Pastoral Judiciária”. 
A palestra organizada pela Pastoral 
Familiar aconteceu no Auditório da 
Cúria Diocesana.

A iniciativa atende aos itinerários 
de formação e acolhimento do 8º 
Plano de Pastoral. O curso orientará 
sobre a atuação dos agentes pastorais, 
na acolhida e formação a respeito do 
matrimônio em seus diversos aspectos; 
desenvolver o elo entre o bem da 
família e o bem das pessoas (Evangelii 

Gaudium); e trabalhar no sentido 
vocacional da proteção jurídica do 
matrimônio canônico.

Começará em fevereiro e o 
encerramento será em junho de 2020. 
Serão oito encontros, sempre às segundas, 
das 20h às 22h, no auditório da Cúria.

“Exercitar esse trabalho como 
um vínculo que leva uma pastoral a 
ajudar as pessoas a se reencontrarem 
consigo mesmas, com Deus e com 
a comunidade”, destaca Pe. Jean, 
projetando uma futura implantação da 
Pastoral Judiciária.

Mais informações sobre as 
inscrições: 95956-0027/ 98633-0017 
(falar com Claudenice e Aparecido) e 
pelo site: www.diocesesa.org.br .

O Setor Música Diocesano 
encerrou as visitas regionais 
de 2019 no sábado (30/11), 

em Mauá. Ao todo, cerca de 500 
pessoas participaram dos dez encontros 
realizados nas regiões pastorais. A 
iniciativa prioriza a integração entre 
os músicos, a divulgação dos projetos 
diocesanos e atende os itinerários do 

8º Plano de Pastoral, como das visitas 
missionárias e formação para as missões.

“Percebemos um crescente interesse 
em relação à música litúrgica. Ficamos 
felizes que os músicos estão nos 
procurando. Próximo ano vamos reforçar 
mais encontros formativos”, avalia o 
coordenador da Comissão Diocesana de 
Liturgia, Pe. Guilherme Franco.

Setor Música cumpre missão em 
todas as regiões da Diocese

Visitas apresentaram as realidades de cada local 

A Pastoral Litúrgica promoveu 
as Jornadas Litúrgicas em 
todas as dez regiões pastorais 

durante o ano de 2019. Após as visitas 
realizadas no ano anterior, decidiu-
se promover encontros não apenas 
com os coordenadores, mas também 
com os membros envolvidos com a 
pastoral nas paróquias, a fim de se 
conhecerem, trocarem experiências e, 

sobretudo, estabelecerem contato com as 
comunidades.

O estudo do Diretório Diocesano de 
Liturgia, fruto do Sínodo Diocesano, 
foi um ponto de unidade, que colocou 
em prática itinerários de formação, 
do sentimento de pertença, oração 
comunitária e vivência com Jesus.

Cerca de 600 pessoas participaram dos 
encontros.

Jornadas aprofundam conhecimento 
dos membros da Pastoral Litúrgica

Iniciativa da Comissão Diocesana de Liturgia esteve em
sintonia com os itinerários do 8º Plano de Pastoral

Com o objetivo de promover 
a unidade e a comunhão 
da Igreja Católica no 

Grande ABC, a formação itinerante 
Caminho Catequético, Litúrgico e 
Mistagógico, contemplou em 2019 
cerca de 1,1 mil coordenadores e 
ministros extraordinários das dez 
regiões da Diocese.

De acordo com o assessor da 
Comissão Diocesana dos Ministérios 
Extraordinários, Pe.Gonise Portugal, 
a ideia dessa missa foi motivada 
pelo 8º Plano de Pastoral, a fim de 
que todas as paróquias, capelas 
e comunidades aprofundem a 
linguagem litúrgica, o zelo pela 
eucaristia, pelos sacramentos e  
ministérios extraordinários, o bom 
decoro das celebrações e o canto 
litúrgico.

Celebração 
Eucarística 

promove formação
de ministros

Pe. Gonise percorreu as dez regiões 
explicando cada rito
presente nas missas

Avança debate 
sobre o Diretório

da Iniciação
à Vida Cristã

Durante assembleia, catequistas 
destacaram pontos fundamentais para 

elaboração do documento

A Assembleia Diocesana 
da Catequese aconteceu 
no sábado (23/11) para 

debater assuntos como a elaboração 
do Diretório Diocesano da Iniciação 
à Vida Cristã no ano de 2020, além 
de palestra sobre as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil (2019-2023). O encontro 
aconteceu na  Paróquia Nossa Senhora 
da Boa Viagem, em São Bernardo.

Organizado pela Comissão para 
Animação Bíblico-Catequética, o 
encontro cumpriu as etapas “Ver, 
Iluminar, Agir, Avaliar e Celebrar”, 
com momentos de interação em 
grupos e exposição das reflexões, 
atendendo os itinerários 2 e 5 do 
8º Plano de Pastoral, que tratam da 
vivência de um discipulado com 
Jesus e da formação para a missão. 
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Confira como foi o 3º Dia 
Mundial dos Pobres nas regiões

Cerca de 2,5 mil pessoas, muitas delas em situação de rua,
participaram desta ação solidária nas cidades do Grande ABC

A iniciativa da Diocese de Santo 
André em realizar a 3ª edição 
do Dia Mundial dos Pobres, 

simultaneamente nas regiões pastorais, 
alcançou grandes resultados, ao atender 
durante o domingo (17/11), por volta de 2,5 
mil pessoas, muitas delas em situação de rua.

Doação de toneladas de roupas, cerca 
de 2,3 mil refeições, 2 mil kits de higiene 
pessoal, centenas de atendimentos e 
consultas médicas, café da manhã, 
banhos, cortes de cabelo e barba, e mais 
1,3 mil voluntários, entre pastorais, 
congregações, comunidades e leigos 

envolvidos nas ações. 
Dom Pedro celebrou a missa campal, 

na Praça do Carmo, e parabenizou a 
todos e a todas que manifestaram o seu 
amor através dos gestos de acolhida e 
solidariedade, promovendo os itinerários 
3 e 8 do 8º Plano de Pastoral.

“Essa bondade se manifesta através 
daqueles que acreditam Nele, e que 
conseguem mostrar que Deus ama os 
pobres. E que Deus ama os que amam 
os pobres”, reflete o bispo, ao destacar a 
importância dessa ação permanente em 
prol dos prediletos de Jesus Cristo.

COLETA CAMPANHA MISSIONÁRIA
No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias (POM), têm a responsabilidade de organizar, todos os anos, a Campanha Missionária, na qual colaboram a CNBB por meio da Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Interclesial, a Comissão para 
a Amazônia e outros organismos que compõe o Conselho Missionário Nacional (Comina). O valor arrecadado será direcionado para os trabalhos missionários no Brasil e no mundo. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 2 de dezembro de 2019.

Em comunhão com a 
Solenidade de Cristo Rei do 
Universo, a Pastoral Afro-

Brasileira realizou no domingo (24/11), 
a Celebração pelo Mês da Consciência 
Negra, na Catedral do Carmo, em Santo 
André.

“A mensagem é para refletirmos como 
convivemos com o diferente na sociedade. 
Devemos caminhar juntos como uma 
família, se isso não acontecer, Cristo vai 
ter que ser crucificado de novo”, pondera 

Pe. Irineu (Diocese de Santo Amaro), 
que celebrou a missa. “Quem segue os 
passos de Jesus certamente tem que se 
posicionar contra o racismo e qualquer 
tipo de discriminação”, complementa o 
assessor diocesano, Pe. Edmar. 

Em novembro, foram realizadas 
missas, sarau, romaria a Aparecida e 
marcha em SP, atendendo aos itinerários 
1, 3 e 7,  do nosso Plano de Pastoral que 
tratam da espiritualidade, do acolhimento 
e das visitas missionárias.

Pastoral Afro-Brasileira promoveu missa diocesana
alertando contra o preconceito

Pastoral do Migrante promove Festa 
das Crianças e projeta próximo ano

A Pastoral do Migrante esteve 
reunida no sábado (23/11) 
para definir detalhes da 

programação do próximo ano. Entre os 
destaques estão a 5a Festa das Nações, 
em maio, na Igreja Matriz de Santo 
André, encontros formativos e a Semana 
do Migrante, em junho. 

Já a Festa das Crianças é o último 
evento do calendário da pastoral. 

Ocorrerá no dia 15 de dezembro 
(domingo), a partir das 10h30, na 
Casa de Apoio ao Migrante (Rua 
Montevidéu, 71 - Utinga, Santo André). 
As doações de leite em pó, panetones 
e brinquedos podem ser realizadas no 
local ou na Matriz de Santo André, na 
Vila Assunção. Informações: 99677-
9648, com a coordenadora diocesana 
Maria da Conceição.

Casa de Apoio ao Migrante recebe doações; Festa das Nações
e formações estão no calendário de 2020

Celebração prega igualdade e
levanta a voz contra o racismo
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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:

 O primeiro Sínodo Diocesano, concluído em 15 de novembro de 2017, propôs, inspirado na Doutrina 
Social da Igreja, a criação de um serviço caritativo para agrupar e organizar, prestando ajuda aos vários 
organismos assistenciais e de caridade existentes na Diocese, e para atender os pobres e necessitados 
no molde de um Vicariato Episcopal, tendo à frente um Vigário Episcopal, conforme o CDC cân 
476, que possa com o poder executivo do Bispo, atuar nesta questão da promoção da caridade social 
conforme CDC cân. 479 § 2º. Assim sendo, constituímos por este decreto, o Vicariato Episcopal para 
a Caridade Social da Diocese de Santo André, tendo à sua frente um presbítero com a posição de 
Vigário Episcopal, com incumbência de levar avante, com um grupo de leigos para isto escolhidos, os 
trabalhos pastorais do Vicariato.

 Atendendo às necessidades pastorais da Caridade Social de nossa Diocese (cf. Prot. 2264/35), havemos 
por bem de nomear (Cf. CDC cân. 476. Decr. “Christus Dominus” n. 27), Pe. Ryan Matthew Holke, 
mipk, religioso-presbítero da Associação Pública de Fiéis de Direito Diocesano Missionários da 
Imaculada – Padre Kolbe, como Vigário Episcopal para o Vicariato Episcopal para a Caridade 
Social da Diocese de Santo André

 Permissão para conservar o Santíssimo Sacramento na capela Sagrado Coração de Jesus, 
pertencente ao segmento do Ensino Médio do Externato Santo Antônio, localizado à Rua São Luiz, 
80, Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, enquanto ali funcionar o Externato ou até quando de 
minha parte não se ordenar o contrário, lembrando que se observem as normas da Igreja referente à guarda 
do Santíssimo Sacramento, em particular, a sua segurança.

 Nomeação da Comissão Administrativa e Conselho Fiscal do “Caixa Comum dos Presbíteros 
Diocesanos da Diocese de Santo André: Pe. Roberto Alves Marangon (Presidente); Pe. Julio Rodrigues 
Neves Junior (Tesoureiro); Pe. Adenízio Leonardo Miranda (Secretário), Pe. Adriano Pereira da Silva 
(membro do Conselho fiscal), Pe. Cláudio Tafarelo (membro do Conselho fiscal).

 Uso de Ordem ao Pe. Eliano Bispo dos Santos, mipk, religioso-presbítero da Associação Pública de 
Fiéis de Direito Diocesano Missionários da Imaculada – Padre Kolbe, para celebrar, pregar e administrar 
os Sacramentos, inclusive os Matrimônios “servatis servandis”, na Paróquia São Judas Tadeu – Jardim 
Caçula, em Ribeirão Pires – SP, em plena comunhão com o Administrador Paroquial local.

 Fazemos saber que, tendo o Pe. Odelardo Lourenço Pinto Júnior manifestado dificuldades no 
exercício do ministério, a necessidade de um tempo para refletir e descansar, comunicando por escrito 
sua livre decisão de “afastamento das funções sacerdotais por tempo indeterminado por motivos pessoais” 
(sic), e, após ter ouvido o parecer do Conselho de Presbíteros sobre a questão, decidimos, para o bem do 
clérigo, dispensá-lo do ofício de administrador Paroquial da Quase Paróquia Nossa Senhora de Fátima em 
Ribeirão Pires e conceder a licença solicitada, por um ano, a partir da data deste documento.

 05/12 - Quinta - 19h30 - Missa Diocesana de Envio do ECC Encontro de Casais com Cristo – Santuário 
Senhor do Bonfim – Rua Oratório, 1458 – Parque das Nações – Santo André

 06/12 - Sexta - 15h - Missa em Ação de Graças pelos 175 anos do Apostolado da Oração – Igreja Matriz 
de Diadema – Paróquia Imaculada Conceição – Praça Pe. Agostinho Bertoli, s/nº – Centro – Diadema

 06/12 - Sexta - 19h - Celebração de Encerramento do Ano Letivo da Escola Diocesana de Teologia – 
Catedral Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

 09/12 - Segunda - 8h30 às 11h - Café da Solidariedade de Natal – Igreja Matriz Basílica Menor da 
Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem – Praça da Matriz – Centro – São Bernardo

 14/12 - Sábado - 18h - Missa na Fraternidade Casa de Assis – R. Coimbra, 307 – Vila Pires – Santo André
 15/12 - Domingo - 10h30 - Natal das Crianças Imigrantes – Centro de Apoio ao Migrante – Rua 

Montevidéu, 71 – Utinga – Santo André
 22/12 - Domingo - 17h - Instalação da Paróquia Maria Imaculada Conceição – Região Utinga – Rua 

Fenícia, 774 – Parque Novo Oratório – Santo André
 22/12 - Domingo - 20h - Concerto de Música Sacra com o Coral Diocesano – Catedral Nossa Senhora 

do Carmo, logo após a missa das 19h
 24/12 - Terça - vários horários - Missas do Natal do Senhor em todas as paróquias da Diocese – na 

Catedral Nossa Senhora do Carmo, celebração presidida por Dom Pedro, às 19h30.
 25/12 - Quarta - vários horários - Missas do Natal do Senhor em todas as paróquias da Diocese
 1º/01 - Quarta - 11h - Solenidade de Maria, Mãe de Deus – Dia da Paz – presidida por Dom Pedro – 

Catedral Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

EDITAL
N°10.08/19 - O Vigário Judicial do Tribunal 
Eclesiástico de Santo André, no uso de suas 
atribuições, convoca Severino Vicente da 
Silva, nascido em Machado/PE, em 08 de abril 
de 1946, filho de João Vicente da Silva  e Josefa 
Maria da Conceição, 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.

VOCÊ SABIA?
Beato Padre Donizetti é patrono da 

Pastoral Diocesana da Acolhida
Dom Pedro, padres e uma caravana da Paróquia São Vicente de Paulo, de 
Mauá, participaram da cerimônia do mais novo venerável servo de Deus

O dia 23 de novembro de 2019 
certamente ficará gravado na 
memória de cerca de 20 mil 

fiéis que compareceram à Cerimônia de 
Beatificação do Padre Donizetti Tavares 
de Lima, em Tambaú (SP).

Coordenador diocesano da Pastoral 
da Acolhida, Renato Lorett destacou 
que a beatificação do Apóstolo da 
Acolhida, como é conhecido Padre 
Donizetti, demonstra um simbolismo 

muito grande para toda a diocese.
“A acolhida é uma das principais 

prioridades  do 8º Plano de Pastoral. 
E o Padre Donizetti é o patrono da 
nossa Pastoral da Acolhida. Colocar 
em prática o fruto do Dom do Amor 
de Deus, o Acolhimento, é mais que 
um simples gesto de empatia ou 
caridade, é permanecer no caminho 
seguindo os passos de Jesus Cristo”, 
avalia.

Prepare-se para o
Nascimento de Jesus

Adquira a Novena de Natal da 
Diocese de Santo André no Centro 
de Pastoral ou em sua paróquia.

Mais informações: 4469-2077


